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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul american Maynard W. Glitman

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri dimineața, pe am
basadorul Maynard W. Glitman, ne- 
gociâtor-șef al S.U.A. pentru proble
mele rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune la tratativele so- 
vieto-americane de la Geneva, care 
a efectuat o vizită in țara noastră.

In . timpul întrevederii, oaspetele a 
informat despre stadiul și perspecti
vele tratativelor șovieto-americane 
privind rachetele nucleare cu rază 
medie de acțiune, despre poziția 
S.U.A. in această problemă.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat că, in condițiile actuale, cînd 
în Europa s-a creat o situație de
osebit de gravă ca urmare a insta
lării noilor rachete cu încărcătură

nucleară, se impune ca, pornindu-se 
de la propunerile avansate și de o 
parte și de alta, să se intensifice e- 
fortilrile pentru a se ajunge intr-un 
timp cit mai scurt la realizarea unor 
înțelegeri reciproc acceptabile, care 
să dpcă la oprirea amplasării rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune și retragerea celor existente. 
Ia eliminarea totală a oricăror arme 
nucleare de pe continentul european 
și din întreaga lume.

Șeful statului român a reliefat că 
se impune, de asemenea, să se trea
că la realizarea unor acorduri co
respunzătoare pentru încetarea ex
periențelor nucleare și a producerii 
de <toi arme nucleare. Totodată, a 
fost subliniată însemnătatea trecerii 
la un program complex de dezar

mare generală, In centrul căruia să 
se afle dezarmarea nucleară și care 
să aibă in vedere toate armele așa- 
zise clasice, precum și alte măsuri 
de natură să favorizeze pro
cesul de dezarmare și pace. Este 
necesar — a arătat președintele 
Nicolae Ceaușescu — să se facă to
tul pentru ca anul acesta, procla
mat de O.N.U. ca „An Internațional 
al Păcii", să marcheze realizarea 
unor progrese reale pe calea dezar- 
,mării, a îmbunătățirii climatului po
litic internațional, a întăririi încre
derii și securității în lume.

La primire a participat Ilie 
Văduva, ministrul afacerilor șx- 
•terne.

A fost prezent Roger Kirk, am
basadorul S.U.A. Ia București.

IDEI Șl CONCLUZII SUBLINIATE 

LA PLENARA C.C. AL P.C.R.,

ÎN CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru recolte mari în acest an

0 PRIMĂ VARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE
< LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE! J

în investiții - orientare fermă 
spre scurtarea termenelor de execuție 

și creșterea eficienței economice
Eveniment politic de remarcabilă 

forță de mobilizare a energiilor 
creatoare ale întregului popor pen
tru înfăptuirea în bune condiții a 
planului pe acest an, recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. a supus unei pro
funde analize și activitatea desfășu
rată in domeniul investițiilor. Sinte- 
tizînd cu claritate exigențele acestui 
an și cincinal in investiții, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia în cu- 
vintarea rostită cu acest prilej : 
„Sînt nebesare măsuri hotărite, încă 
din acest an, pentru înfăptuirea in 
întregime a programului de investi
ții, dar, în același timp, este necesar 
să se acționeze pentru o creștere 
mai puternică a eficienței inves
tițiilor". Este o sarcină majoră, do 
maximă răspundere pentru toți fac
torii angajați în procesul de reali
zare a noilor capacități, izvorîtă din 
faptul că obiectivele de dezvoltare 
economică și socială a țării, pre
conizate pentru acest prim an al ce
lui de-al 8-lea cincinal, sînt susți
nute de un amplu efort de investiții. 
Efort orientat cu prioritate spre 
creșterea mai rapidă a bazei proprii 
de materii prime și energetice, mo
dernizarea industriei prelucrătoare 
și dezvoltarea intr-un ritm intens a 
agriculturii.

După ctyp este cunoscut. In acest 
■n avem de înfăptuit un program 
de Investiții, caracterizat prin am
ploare și complexitate. Potrivit pre
vederilor sale, urmează să fie înfăp
tuit un volum de investiții de 
265—270 miliarde lei, în timp ce nu
mărul capacităților importante, pro
gramate să fie puse în funcțiune, se 
ridică la 185. Dimensiunile acestei 
sarcini fac necesare, mai mult ca 
oricînd, așa cum a indicat secretarul 
general al partidului, adoptarea de 
măsuri hotărite pentru ca neajunsu
rile manifestate pe șantiere. care 
au dus, în primul trimestru al anu
lui, la nerealizarea unor importante 
capacități de producție, mai ales in

sectorul energetic, tn industria chi
mică și metalurgie, să fie neîntir- 
ziat și definitiv înlăturate.

Din acest punct de vedere, această 
lună, ca de altfel fiecare din 
lunile următoare, ridică în fața con
structorilor șantierelor, a celorlalți 
factori din domeniul investițiilor 
sarcini mult sporite. Prima și cea 
mai importantă condiție pentru fi
nalizarea la timp a obiectivelor de 
mare însemnătate pentru dezvol
tarea economică a țării — Centrala 
nuclearo-electrică de la Cernavodă, 
Combinatul chimic din Drobeta 
Turnu-Severin, amenajările hidro
energetice de la Porțile de Fier II, 
Rîul Mare — Retezat și Olt, grupu
rile energetice pe cărbune de la 
Turceni, Oradea, Craiova și Govora, 
bateriile de cocs de la Călărași, Că- 
lan și Reșița, laminoarele de prelu
crare metalurgică avansată, noile 
exploatări miniere și altele — o re
prezintă intensificarea ritmului de 
montaj al utilajelor tehnologice.

Cu certitudine, pe toate aceste 
șantiere, ca și pe altele, cuvintul 
hotăritor îl au acum constructorii 
și montorii. în scopul creșterii sus
ținute a ritmului de lucru, al recu
perării, pe această bază, a unor 
rămineri in urmă existente și 
al încadrării cu strictețe în gra
ficele de execuție, este absolut 
necesar să se asigure o organizare 
riguroasă a lucrărilor, precizarea do 
răspunderi clare pentru fiecare for
mație de lucru, pentru fiecare mun
citor, aprovizionarea lor ritmică cu 
întregul necesar de materiale de 
construcții, precum și folosirea cu 
randament deplin a timpului de lu
cru și utilajelor de execuție. Tot
odată, accelerarea ritmului de mon
taj presupune din partea unităților 
de specialitate eforturi susținute, 
subordonate organizării temeinice a 
lucrărilor și promovării unor tehno
logii capabile să contribuie la 
scurtarea substanțială a ciclurilor de

EXIGENȚE NOI, SUPERIOARE IN PERFECȚIONAREA

montaj, concomitent cu asigurarea 
unei calități ireproșabile fiecărei lu
crări realizate.

Este cit se poate de evident că 
hotăritoare in acest sens sint munca 
oamenilor, capacitatea lor de , a ac
ționa cu energie și înaltă responsa
bilitate pentru realizarea ritmică și 
de calitate ireproșabilă a lucrărilor. 
Prin urmare, pretutindeni, atenția 
trebuie concentrată în mod hotărit 
asupra conducerii competente și în
drumării atente a lucrătorilor, întro
nării pe șantiere a unui climat de 
desăvirșită ordine și disciplină in 
muncă, de respectare riguroasă a 
disciplinei tehnologice. Pe această 
bază, in mod sigur vor fi recuperate 
restanțele de pe un șantier sau al
tul, vor fi concentrate mai susținut 
și cu bune rezultate mijloacele teh
nice și forțele umane în vederea 
încheierii fără întirziere a tuturor 
lucrărilor de construcții și montaj 
.tehnologic.

Desigur, accelerarea ritmului de 
lucru pe șantiere reprezintă în mo
mentul de față o cerință prioritară. 
Dar, reușita eforturilor depuse de 
constructori și montori este strins 
legată de conlucrarea lor cu ceilalți 
factori din acest domeniu și, in pri
mul rind, cu furnizorii de utilaje, 
care sînt obligați să 'lmhideze ilein- 
tirziat restanțele la livrări acu
mulate in lunile anterioarei Din 
această perspectivă, se impune 
ca toți furnizorii de utilaje, fără 
excepție, să-și concehtreze la maxi
mum forțele, să-și programeze și 
mai bine producția, să dea dovadă 
de receptivitate sporită față de ce
rerile montorilor. în pofida îmbu
nătățirilor consemnate in. ultima 
vreme in livrarea utilajelor, totuși 
volumul restanțelor continuă să se 
mențină Ia un nivel ridicat. Iată de 
ce considerăm că nimic nu este mai 
important pentru întreprinderile 
„Independența" din Sibiu, „Unio" 
din Satu Mare, mecanică de utilaj 
chimic din București, de utilaj teh
nologic din Buzău și Bistrița etc., 
decît recuperarea grabnică a restăn-

■

La C.A.P. Purani, județul Teleorman, se pregătește terenul pentru insă- 
mințările de primăvară Foto : Sandu Cristian

PREGĂTIRII PROFESIONALE
Cristian ANTONESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Stadiul lucrărilor 
la însămînțările 
de primăvară 

din județele Vîlcea 
și Tulcea
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UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 
0 OPERĂ INTRATĂ 1N ISTORIE

Semnificația unui pariu pierdut 
de un țăran acum trei decenii

Mai pe la începuturile 
agriculturii cooperatiste, 
trăia, la Dor Mărunt, in 
Bărăgan, un țăran pe nume 
Popescu Artimon. Era aprig 

Își încăpățînat nea Monu. 
Poate pentru că la asta îl 
silise ..viața aspră pe care 
o dusese lucrînd la mo- 

, șierj, in condiții» înrobitoa
re. Acum se schimbaseră 
vremurile, el rămăsese cu 
același fel de a fi ; greu 
îl scoteai dintr-ale lui, 
greu înțelegea că agricul
tura se cerea practicată 
altfel, după alte reguli, cu 
alte mijloace. In condiți
ile desființării haturilor, 
ale apariției tractoarelor, 
mașinilor agricole și ingră- 

, șămintelor chimice se im
puneau, de exemplu, și alte 
norme pentru densitatea 
plantelor. Se cerea, pe 
atunci, bunăoară, ca po
rumbul să fie semănat la 
70 cm între rînduri. Asta 
nu putea și . nu voia să în
țeleagă nea Monu nicicum. 
Boscorodea toată ziua îm
potriva-celor din conduce
rea cooperativei, în limba
jul său bolovănos : „Măi, 
fir-ați voi să fiți. îi prea 

\ des porumbul! Dacă nu

lăsați loc între rînduri cît 
să se culce boul, nu facem 
porumb, facem pe dracu 
ghem, nu porumb". încer
cau unii să-l lămurească. 
„Măi, nea Monule, se mai 
schimbă lucrurile, dumnea
ta nu vezi ?“. tn zadar era

urmă a rezultat un rămă
șag. „Uite, dacă s-o face 
porumb, al dracului să fiu 
eu dacă oi mai purta 
opinci 1“ a spus nea Monu 
(știa tot satul, ținea foarte 
mult la opincile lui, toți 
le lepădaseră, el mi). După

Episoade din marele efort pentru 
modernizarea agriculturii românești

totul. Intr-o zi, pe la vre
mea semănatului, s-a în-' 
timplat pe acolo primul 
secretar al raionului și 
pentru că omul venea des 
pe aici îl cunoștea și pe 
nea Monu. „Cum e treaba, 
nea Monule ?“. „Păi, cum 
să fie, sînt cătrănit rău. că 
n-o să facem porumb... Că 
au venit ăștia cu o trăz- 
naie...“. Și și-a spus nea 
Monu părerea cu privire la 
distanța dintre rinduri. 
Activistul i-a spus și el 
părerea lui. Nea Monu din 
nou pe a lui și pînă la

care, pînă toamna, n-a mai 
avut liniște. Pe oriunde 
l-ar fi purtat treburile lui 
zilnice, își făcea drum și 
pe la tarlaua cu porumb. 
Și se întorcea mormăind : 
„Măi, al dracului porumb, 
uite-1 cum crește...". Pînă 
Ia urmă, porumbul a făcut 
o producție cum nu se mai 
văzuse pe aici.

Intîmplarea aceasta spu
ne mult. Cei care cunosc 
drumul lung și deloc ușor 
al transformărilor petrecu
te în lumea satului româ
nesc în decursul trecerii

de la plugăritul rudimen
tar de altădată la agricul
tura organizată pe temeiul 
lucrării științifice a pămin- 
tului vor recunoaște în 
nea Monu personajul re
prezentativ pentru o peri
oadă-isterică în care"poăt?" 
cea mai importantă trans
formare a fost aceeă a 
modului de a gîndi despre 
agricultură. Cel ce ne-a 
povestit intîmplarea de 
mai sus, Eroul Muncii So
cialiste Constantin Popa, 
președinte al C.A.P. Dor 
Mărunt, județul Călărași, 
ne spune mai departe :

— Nea Monu reprezenta 
acea categorie a țăranilor 
care, întrebați ce profesie 
au, spuneau că sint plu
gari. Plugari și nimic mai 
mult. Agricultura de acum 
are pretenția ca oamenii să 
fie bine pregătiți profesio
nal, să înțeleagă ceea ce li 
se cere să facă, să gîndeas- 
că în cunoștință de cauză

Mihai CARANFIL 
Mihai DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a) .

Cum se țese 
pinza vremii

La Lugoj, in anul de gratie' 
una mie nouă sute șapte, un 
mic capitalist, cu nume de re-. 
zonanță suedeză, pune in func
țiune niște ateliere textile pe ■ 
care le numește fabrică. Lu
gojenii. oameni cu auzul fin si 
mari iubitori de muzică, buni 
români („Nu-i român ca bănă
țeanul / bănățean, ca lugoja- 
nul, / Lugojan ca Brediceanul"), 
acceptă să-si cistige piinea si 
in felul acesta greu pentru ei, 
adică tăbăcindu-si timpanele in 
zgomotul infernal din atelierele 
textile. Pentru că războaiele de 
țesut din fabrica domnului 
„suedez" făceau mult zgomot, 
dar nu „pentru nimic" ! Ceva 
creițari scotea el din această 
afacere, că de aia n-a abando
nat nici in timpul războiului 
mondial si nici mai tirziu cind 
Lugojul nu mai este un oraș 
din monarhia dualistă, ci un 
oraș românesc in țara- lui ade
vărată: România. Se știe că la 
capitaliști banii nu numai că 
nu au miros, dar nu sint refu
zați nici cind coroana de pe ei 
se schimbă.

Pentru a se arăta „umani", 
dar si pentru a utiliza la ma
ximum forța de muncă a pro
letarilor. patronii construiesc in 
apropierea fabricii si o „colo
nie" pentru muncitori, in care 
cea mai impozantă clădire este... 
biserica- Nici un element, nici 
chiar cel divin, nu este negli
jat de un bun capitalist cind e 
vorba de mărirea profitului. 
Anii trec, milioanele de metri 
pătrați de pinză ies pe poarta 
fabricii și iau drumul Vienei, 
banii domnului „suedez" se în
mulțesc prin băncile Elveției, 
trec la războaiele (cele singe- 
roase pentru că războaiele de 
țesut rămân aceleași si fac tot 
mai mult zgomot) si atelierele 
nu se schimbă cu nimic. Bănă
țenii, oameni muncitori șt me
reu ..fruncea", sint indeobste 
răbdători; dar o grevă serioasă 
se înregistrează totuși la fabrica 
textilă din Lugoj prin 1938. Si

ÎNSEMNĂRI

Inițiativa, răspunderea personală, 
coordonarea eforturilor-premise 

esențiale ale reușitei
> ■»

Condiția esențială pentru ca perfecționarea pregătirii profesionale 
să se înscrie in orizontul eficienței este, cum bine se știe, calitatea infor
mației utilizate, care să sintetizeze și, totodată, să anticipeze realizările 
cele mai valoroase, de nivel mondial. Cum este asigurată această cerință 
in procesul concret de perfecționare a pregătirii tuturor oamenilor muncii ? 
Cum colaborează factorii responsabili de calitatea surselor de informare la 
rara au acces intreprinderile economice ? Sint doar două întrebări, intr-un 
context mult mai larg, al căror răspuns l-am urmărit in perimetrul uneia 
tfintre unitățile industriale de virf din țara noastră : Combinatul de utilaj 
qreu din Cluj-Napoca.

Combinatul de utilaj greu din 
Cluj-Napoca numără aproape nouă 
mii de angajați, oameni de profesii, 
virste și proveniențe geografice dife
rite, bărbați și femei, unii lucrînd 
aici de la întemeierea acestei uni
tăți de vîrf a industriei românești, 
acum zece ani, alții veniți pe par
curs pină recent, cind noi promoții 
ale liceelor și școlilor profesionale 
au pășit pe poarta fabricilor. Cu 
unii dintre ei am stat de vorbă pe 
îndelete, altora le-am admirat stă- 
pinirea de sine în fața instalațiilor 
și în secundele cu o importanță ho
tăritoare in acest flux modern al 
creației, multora le-am urmărit ar
gumentația adusă în sprijinul îm
bunătățirii unei formule tehnice sau 
organizatorice. O siguranță, o pre
cizie cu totul remarcabile stăpinesc 
pulsul acestei „inimi de oțel a Da
ciei superioare" și o receptivitate 
puțin obișnuită în fața ideilor noi. o 
sete neostoită de cunoaștere, de în
vățătură dau nota specifică acestui 
prestigios colectiv muncitoresc.

Identificăm aici o primă premisă a 
auloperfecționării necontenite, dar 
nu și singura, pentru că, iată, pe 
lingă aspirația de înstăpînire asupra 
unor noi spații de cunoaștere, aspi
rație specifică, desigur, și mediei de 
vîrstă care aici nu trece de 25 ani, 
colectivul C.U.G.-ului duce o necur
mată luptă cu sine pentru conso
lidarea și punerea optimă în valoa
re a ceea ce știe și a ceea ce poate 
realiza. Trezește o statornică admi
rație faptul că în analizele retro
spective, în dările de seamă, reali
zările sînt înfățișate ca firești, nefi
rești fiind doar neajunsurile și asu
pra lor își concentrează cu deosebi

re atenția comuniștii,, toți oamenii 
muncii din combinat.

In această ambianță stimulativă 
iei aici cunoștință de faptul că in 
cincinalul 1981—1985 producția com
binatului . s-a diversificat necontenit, 
satisfăcînd in tot mai mare măsură 
cerințele economiei naționale de uti
laj energetic pe cărbune și lemn. 
Numai in anul 1985, comparativ cu 
anul precedent, producția-marfă a 
crescut cu 28,6 la sută, iar producti
vitatea muncii cu 18 la sută. In 
același timp însă se înfățișează 
fără înconjur și faptul că la unele 
sortimente planul pe 1985 n-a fost 
îndeplinit. Indicele de utilizare a 
timpului de lucru disponibil al ma- 
șinilor-unelte de bază s-â situat sub 
cel planificat, în trimestrul al IV- 
lea din 1985 peste 1 000 de munci
tori au realizat normele de muncă 
sub 95 la sută, iar la finele anului 
1985, doar 8,3 la sută dintre mașini 
erau polideservite, față de numărul 
celor posibil a fi astfel utilizate.

Cu o asemenea amplă deschidere 
spre viață, spre oameni, spre exi
gențele producției de înaltă calitate 
și de eficiență optimă, nu e de mi
rare că întregul colectiv al C.U.G.- 
ului se află angajat într-un vast și 
continuu efort de perfecționare a 
pregătirii profesionale. Din păcate 
însă, indicele de valorificare practi
că a unui asemenea efort este neo
bișnuit de scăzut și in buna tradi
ție a acestui colectiv muncitoresc, 
îndeosebi asupra acestui aspect se 
cuvine să ne concentrăm și noi a- 
tenția în rîndurile de față; Să exem-

Mihai IORDANESCU
(Continuare in pag. a IV-a)
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La Deva, ca de altfel în toate localitățile patriei, se construiește mult, frumos, modern, îmbogățind zestrea edilitară a orașului

Făurim prezentul cu gîndul la viitor
Țara in noua primăvară... Țara in PRIMĂVARA CELEI DE-A 65-A ANI

VERSARI A PARTIDULUI. Străbătîndu-i meleagurile întinerite, am consem
nat fapte, întîmplări, gînduri care se adaugă, cu profunda lor semnificație 
omenească, strălucirii acestei minunate primăveri de muncă, de eforturi, 
de împliniri. 1 I ■

Reînnoitul, 
puternicul filon revoluționar

Emoția reîntîlnirii ne-a cuprins pe 
amîndoi. Ne uităm unul la altul și 
nu ne vine să credem că ne-a des
părțit atîta' timp :

— E' cu putință ?
— Da 1 .Este !
— Și toțuși cîți ani au trecut, 

maistre Radu Tașcă, de cînd ne-am 
văzut ultima oară ?

— Păi, dacă stăm și socotim, să 
tot fie peste treizeci...

— Treizeci ?! Extraordinar I
— De, trec repede anii...
— Așa-i ! Spuneți-mi ce-ați făcut 

în timpul acesta ?
— Ce-am făcut ? Mai lntîi am 

transformat Nicolina dintr-un atelier 
de reparații într-o uzină construc
toare de mașini...

— Și-apoi ?
— Apoi, adică In ultimii zece ani, 

am construit combinatul acesta. Cînd 
spun „am construit" folosesc verbul 
la plural, fiind vorba de noi, mun
citorii ieșeni.

— Are proporții cu adevărat 
grandioase acest combinat de utilaj 
greu, denumit de toți „marea pa

am bătut aici primii țăruși, venind 
de alături, de la Nicolina...

— ...Nicolina dintotdeauna revo
luționară...

— ...Puternica citadelă a luptei 
clasei muncitoare conduse de eroicul 
nostru partid, de la a cărui fău
rire. iată, sărbătorim 65 de ani. 
Spiritul revoluționar al Nicolinei se 
dezvoltă în cu totul alte condiții în

Datoria fiecărui comunist — înfăptuirea 
politicii partidului la fiecare loc de muncă

săre albastră" șl care-și întinde „a- 
ripile" pe mai bine de 130 de hec
tare.

— Așa este ! La înfăptuirea sarci
nii trasate de partid, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a se 
construi la Iași acest puternic com
binat de utilaj sgreu, au colaborat 
20 de unități de construcții, 20 de 
institute și filiale de proiectare și 
peste 60 de întreprinderi. Numai 

, studiul tehnico-economic a însumat 
100 de volume cu peste 10 000 de 
pagini ! Cu atît mai mîndri sîntem 
noi, cei cîțiva de la început, care

noul combinat, care devine, pe pla
nul întregii țări, unul dintre cei mai 
mari producători de oțel și de ma
șini.

— Cum „devine" ?
— Pină acum am asimilat peste 

100 de mărci de oțeluri s-au turnat 
piese de oțel de peste 300 de tone, 
producem utilaje de înaltă tehnici
tate pentru multe ramuri ale econo
miei naționale. In noua sa vizită de 
lucru din toamna anului trecut, 
secretarul general al partidului ne-a 
încredințat sarcina ca, în doi-trei 
ani, să ajungem la o producție de

oțel de circa un milion de tone, 
adică de aproape patru ori mai 
mare decît întreaga producție de 
oțel a României anului 1938.

— Ca maistru principal la turnă
torie și. totodată, ca secretar adjunct 
al comitetului de partid pe întregul 
combinat, spuneți-ne cum se acțio
nează pentru realizarea, în viitorul 
atît de apropiat, a milionului de 
tone de oțel ?

— Desigur, nu-i deloc ușor să 
atingem un asemenea nivel. Se cer 
mari eforturi, trebuie să depășim 
multe greutăți firești — pînă la 
urma urmelor — pentru o astfel de 
dezvoltare. Fiind vorba de viitor, mă 
gîndesc mai ales la oameni. Ei, 
bine, în școlile profesionale, de mai
ștri și în liceele industriale care țin 
de combinat pregătim nu mai puțin 
de 6 000 de tineri. Ii pregătim ca 
buni muncitori și buni revoluționari. 
Cred că proporțiile acestei cifre 
spun totul. Așa cum ne-a cerut 
secretarul general al partidului, vom 
face din Combinatul de utilai greu 
din Iași un model de organizare, de 
productivitate și eficiență. Asta în
seamnă pentru noi să înfăptuim 
politica partidului.

Gh. ATANASIU

asa. anii au trecut cu nouri 
lungi...

Anul viitor, in 1987, se împli
nesc 80 de ani de la fondarea 
atelierelor textile din Lugoj. Din 
acești 80 de ani jumătate sint 
ani in care fabrica a fost in 
mina capitaliștilor, cealaltă ju
mătate. a doua, ani in care, 
după naționalizarea din 1948, 
muncitorii au fost si (sint) pro
prietari. producători si bene
ficiari.

Cum arată astăzi Întreprinde
rea textilă Lugoj ? In primul 
rind. vechile ateliere s-au pier
dut intre construcțiile noi. re
prezentând acum cam un sfert 
din suprafața construită a 
fabricii. Numai Intre 1968 si 1975 
s-a triplat capacitatea prin 
construcții noi si dotări cu uti
laje. Faza actuală de dezvoltare 
a fabricii; cuprinsă intr-un plan 
pină in 1990. este o fază de 
creștere a producției fără in
vestiții. respectiv prin elimina
rea „locurilor inguste" din faza 
de finisare, prin modernizări, 
prin creșterea numărului de 
utilaje pe spațiul*construit,  prin 
invenții si inovații. Numai intre 
1980 si 1985 au fost înregistrate 
aici 25 de invenții si 12 ino
vații. Amintim citeva din cele 
prezentate nouă de ing. Virgil 
Turcan. directorul tehnic al în
treprinderii : Mercerizarea la 
temperatura mediului ajnblant 
(elimină faza de răcire a lesiei 
•— fază enerao-intensivă — si 
permite recircularea flotei ; eco
nomii pe patru ani — 1 800 000 
lei — autor : ing. Carol Kli- 
mec) ; Email pentru manșoane- 
le cauciucate din filatură 
(autoare : ing. Virginia Faur si 
Maria Micu ; economii ne 5 ani 
— 3 300 000 lei) ; Instalație si 
procedeu de tratare antistatică 
a fibrelor (autori : Simion 
Hiesch si Ludovic Lovas; circa 
3 milioane economii) : Instala
ție de absorbție a prafului la 
mașina de încleiat (îmbunătă
țește si condițiile de muncă si 
calitatea produsului — autor 
ing. Friederich Mayer) etc. etc.

In privința condițiilor de 
viață ale celor 3 200 femei și 
I 500 bărbați care muncesc îm
preună la I.T.L., e semnificativ 
faptul că numai in ultimii 10 ani 
s-au construit 170 de aparta
mente și cămine de nefamilisti 
cu 370 de locuri și se află in 
construcție încă 100 de aparta
mente, că la Clubul textilistilor 
funcționează o bibliotecă, ate
liere pentru învățarea croitoriei, 
grădină de vară, spații expozi- 
ționale, teren de sport cu dotări 
adecvate.

Dar ultima noutate a acestei 
fabrici cu aspect foarte tinăr (la 
venerabila vîrstă de 80 de ani) 
este recenta introducere a urmă
ririi producției pe calculator. 
Este, așadar, o fabrică in pas 
cu moda, asa cum sînt si pro
dusele ei cu nume de fete (Me
lanie, Simona, Sorinuța, Renata, 
Augustina, Romina etc.) sau 
băieți (Stoienică, Gruici, Al 
Bano, Opriș etc.) care se ex
portă in 21 de țări direct in me
traj sau sub formă de confecții.

Pentru că magazinul de prezen
tare al fabricii, situat in centrul

Mircea NEDELCIU
(Continuare în pag. a II-a)

(Continuare in pag. a Il-a)
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Creația tehnico-științifică, 
invențiile si inovațiile 

pe agenda activității sindicale
Consiliul sindicatelor din județul 

Timiș, celelalte organe teritoriale si 
comitetele sindicatelor și-au inten
sificat în ultimul timp preocupările 
pentru dezvoltarea creației tehnico- 
știintifice de masă, a mișcării de in
venții și inovații. Accentul a fost 
pus îndeosebi pe cuprinderea șl mo
bilizarea potențialului de creativi
tate al maselor de oameni ai muncii 
si. cu prioritate, al cadrelor tehnico- 
inginerești și muncitorilor cu înaltă 
calificare. însemnatele disponibilități 
de gindire tehnică ale acestora fiind 
orientate spre creșterea productivită
ții muncii, ridicarea nivelului tehnic 
si calitativ al produselor, reducerea 
consumurilor materiale si energe
tice.

Examinarea acestor preocupări in 
plenarele consiliului județean și con
siliilor municipale si orășenești, or
ganizarea „Salonului de invenții" si 
a expoziției județene pe tema recu
perării. reconditionării și refolosirii 
materialelor și pieselor de schimb 
s-au constituit în utile prilejuri de 
bilanț, de analiză exigentă si schim
buri de experiență, care au determi
nat o mai rodnică angajare a tutu
ror factorilor în promovarea pro
gresului tehnic. Tot in acest context 
se cuvine relevat că s-a acționat. în 
continuare, pentru creșterea eficien
tei initiative! „Fiecare cadru tehni- 
co-ingineresc sau de specialitate să 

•rezolve anual cel puțin o problemă 
tehnico-economică în plus fată de 
sarcinile de serviciu" — inițiativă 
aplicată în 101 unități, cu participa
rea a peste 13 000 cadre cu pregătire 
superioară, care în decursul anului 
1985 au luat în studiu 16 200 teme 
de creație tehnică.

Deosebit de important este si fap
tul că. in permanență, comisiile in
ginerilor și tehnicienilor au impulsio
nat conlucrarea specialiștilor din 
producție cu cei din cercetare și în- 
vătămîntul superior, iar editarea si 
repartizarea în toate unitățile cu un 
număr însemnat de cadre tehnico- 
inginerești a broșurii „Invenții, ino
vații și mărci — ghid practic", ela
borată de Comisia municipală a in
ginerilor și tehnicienilor Timișoara 
și Institutul politehnic „Traian 
Vuia", a constituit un însemnat spri
jin în dezvoltarea activității de crea
ție tehnico-știintifică. de invenții si 
inovații.

Contribuția creației tehnico-știin- 
tifice la introducerea progresului 
tehnic in economia județului este 
pregnant reliefată de introducerea în 
fabricație a unui număr însemnat 
de noi mașini, utilaje, aparate și in
stalații de ridicată complexitate teh
nică. între care mașina combinată de 
depunere și preluare cu roată cu 
cupe pe șină pentru lignit, cu o ca
pacitate de 1 200 tone/h, la întreprin
derea mecanică Timișoara, stivuito- 
rul portal de 6 tone pentru deservi
rea depozitelor de laminate lungi — 
Ia întreprinderea de utilaje de ridi
cat și transportat Lugoj și altele. 
Ca urmare, și pe această cale. în in
dustria județului a fost realizat în 

nor celui plani Seat; Ih aceeași pe
rioadă s-au aplicat în producție 
peste 150 tehnologii noi si moder
nizate. ■

—Invențiile și inovațiile aplicate în 
producție, ca de pildă cele înglobate

CUM SE JESE
(Urmare din pag. I)
orașului, se numește LUGOJTEXT 
(nici o aluzie la „textualism"!), îl 
întreb, pe tovarășul director co
mercial, Mugurel Marincan. cine și 
după ce criterii dă numele țesătu
rilor, Problema nu este deloc mi
noră pentru că, in afară de evita
rea omonimiilor (care ar duce la 
confuzii de preturi și complicații 
tehnice de la o fabrică la alta), se 
cere cunoașterea pieței de desti
nație și... inspirație („Al Bano“ și 
„Romina" sint desigur produse 
pentru Italia).

Obligația socială, îndatorirea patriotică a oricărui cetățean 
de la sate este de a produce cit mai mult pentru trebuințele lui, 

de a contracta cît mai mult pentru cerințele societății!

Suprafețele de teren în folosința cooperatorilor și producătorilor in
dividuali constituie o importantă sursă de bunuri agroalimentare atît 
pentru consumul propriu, cit și pentru constituirea fondului de stat — 
iar experiența, faptele demonstrează că producătorii realizează însem
nate venituri prin contractarea și livrarea la fondul de stat a unor can
tități sporite de bunuri agroalimentare, corespunzător potențialului pă
mântului, hărniciei și priceperii lor. Este o înaltă răspundere socială, o 
obligație impusă de însuși spiritul eticii, in lumina eforturilor oame
nilor muncii de la orașe care trimit satelor mărfurile industriale ne
cesare. Cum acționează consiliile populare din județul Gorj in această 
privință ?

Gospodăriile populației 
să-și pună deplin in valoare 
capacitatea productivă. In 
județul Gorj, gospodăriile populației 
dispun de un potențial agricol im
portant, atît prin suprafețele aces
tora, cît și prin numărul substanțial 
de animale pe care le dețin. Da
torită acestui fapt, numeroase comu
ne, precum Prigoria, Tismana, Vla- 
dirniri. Turburea, mii de săteni și-au 
sporit de la an la an aportul la 
fondul de stat, încheind anul aces
ta contracte cel puțin la nivelul 
planurilor sau suplimentînd con
tractele inițiale.

Cu toate acestea, pe ansamblu, 
numărul contractelor încheiate pînă 
acum intr-o serie de comune, ca și 
livrările la fondul de stat de la gos
podăriile populației, nu reflectă pu
terea economică a acestor gospodării, 
potențialul de care dispun. în acest 
sens, tovarășul Titu Scurtu, directo
rul consiliului pentru industrializa
rea și achiziționarea produselor agri
cole — consiliu care funcționează ca 
organ de specialitate al comitetului 

în noua gamă de mașini de prelu
crat prin electroeroziune de la „Elec- 
trotimiș". în aparatele electrice de 
măsurat de la întreprinderea de a- 
parate electrice de măsură, în gama 
de lămpi și corpuri de iluminat- de 
la „Electrobanat", sau în utilajele 
pentru industria minieră și energe
tică de la întreprinderea mecanică 
Timișoara, precum și mai buna or
ganizare a producției si a muncii au 
contribuit la creșterea productivității 
muncii în anul 1985, comparativ cu 
anul anterior, cu peste 21 000 lei pe 
lucrător.

Planul în profil teritorial al Jude
țului Timiș prevede pentru 1986 o 
importantă creștere a producției in
dustriale și a exportului, sporirea 
productivității muncii cu 12,1 la sută 
și reducerea cheltuielilor la 1 000 lei 
productie-marfă cu 31,4 lei. Pornind 
de la aceste obiective, de la însemna
tele disponibilități existente în uni
tățile județului pentru dezvoltarea 
creației tehnico-știintifice. cît și de 
la (neajunsurile ce mai persistă în 
acest domeniu intr-un șir de unltătl 
industriale, de construcții și trans
port, consiliul județean al sindicate
lor. comisia județeană a inginerilor 
si tehnicienilor au datoria să acțio
neze mai ferm pentru înlăturarea 
unor deficiente și orientarea mai 
concretă a întregii activități de crea
ție tehnico-știintifică de masă. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît este 
încă restrîns sprijinul acordat colec
tivelor dintr-o serie de unități ale 
industriei ușoare și alimentare, din 
unele institute de învătămînt supe
rior și unități de cercetare-proiecta- 
re, care nu au asigurat încă un ca
racter organizat folosirii întregului 
potential de cadre tehnice și a bazei 
materiale de care dispun pentru so
lutionarea prin creații tehnice a pro
blemelor producției. Așa cum a re
zultat și cu prilejul recentelor adu
nări si conferințe de dare de seamă 
Si alegeri, consiliul județean, cele
lalte organe sindicale teritoriale nu 
au îndrumat și sprijinit în suficientă 
măsură unele unități. între care 
Schela petrolieră Sandra, întreprin
derile „Arta textilă", „Pretim", în
treprinderile de încălțăminte si al
tele. pentru a asigura un conținut 
concret planurilor tematice de in
venții si inovații, antrenarea masei 
largi a specialiștilor la solutionarea 
unor probleme de ordin tehnic în 
sprijinul modernizării producției, re
ducerii consumurilor materiale și 
energetice și creșterii productivității 
muncii. Firește, asemenea deficienta 
trebuie examinate cu toată răspun
derea si înlăturate cît mai repede 
cu putință.

Actionind cu responsabilitate și 
exigentă sporite pentru ridicarea pe 
un plan calitativ superior a întregii 
activități consacrate înfăptuirii o- 
biectivelor și sarcinilor ce se desprind 
din documentele Congresului al 
XIII-lea. din orientările și indica
țiile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
secretarul general al partidului, or
ganele și organizațiile sindicale din 
județul Timiș pot și trebuie să Îșî 
aducă,, o contribuție mult mai mare 
la dezvoltarea creației tehnieo-știin- 
tifice, a mișcării de invenții si ino
vații.

Cezar IOANA
corespondentul „Sclntell*

PINZA VREMII
In context, ne amintim cu duio

șie de pînza roșie care acoperă me
sele de prezidiu in toate ședințele 
muncitorești. Martorul mut al ati- 
tor frămintări ale mintii și sufle
tului unor oameni ce au fost și sint 
in situația de a lua hotăriri impor
tante pentru destinele lor, de a 
gindi cu propriul cap și împreună, 
de a fi revoluționari. Da, e un pro
dus obișnuit, se numește „Stin
dard", este compus din celofibră 
100 la sută și se vopsește cu colo- 
ranti direcți. Dar de-ar căpăta glas 
ar ști să spună cine țese cu ade
vărat pînza vremii. Muncitorul!

executiv al consiliului popular ju
dețean — arăta următoarele :

— Deși planul de contractări pe

Ancheta 
în județul Gorj

acest an este bine dimensionat în 
raport cu posibilitățile fiecărei co
mune, cu particularitățile acestora 
(cooperativizate sau nu), cu profilul 
lor (axate pe creșterea animalelor, 
pe legumicultură, pe cultura pomilor 
etc.), pînă in momentul de față se 
înregistrează rămineri în urmă la 
aproape toate sortimentele de pro
duse prevăzute pentru contractări.

Cauzele acestei situații — puse în 
evidență prin analizele consiliului 
popular județean — se dovedesc a 
fi mai ales de ordin obiectiv, or
ganizatoric. Este vorba, îndeosebi, de 
serioase neajunsuri în desfășurarea 
activității, de preocuparea slabă, spo
radică, a multor consilii populare 
din localitățile județului față de în
cheierea contractelor. Din acest mo
tiv, localități precum Crasna, No

—,.......—....... ..... .
\CAȘA CU MUUn COPII i 
i - semnul răspunderii de bun j 
ț cetățean pentru viitorul națiunii ț

Nu ne vine să credem ce 
auzim și atunci omul zdra
văn. viguros, care — fără 
să dea nici un semn de 
osteneală — suie pieptiș 
costișa mai repede decît 
noi, aflîndu-se mereu cu 
un pas înainte, ne spune 
din nou :

— Da, da. eu am venit 
pe lume o dată cu veacul 
în care trăim. Dumneaei, 
nevastă-mea. Mandi ta. e 
mai tinără. E din nouă sute 
unu.

Casa Iul Partenle V. Iri- 
mia e așezată pe culmea 
unui deal, unul din multele 
ce însoțesc aici, la Stăuce- 
nii Botoșanilor curgerea, 
cind domoală. cînd vijelioa
să a Sitnei. Casă de oa
meni gospodari, cu temelii
trainice, cu acareturi, cu o 
bătătură largă.

— Aici, în bătătură am 
întins masa mare pentru 
nunta de aur. Masă mare 
pentru o sută de nuntași, 
că s-au adunat toți copiii, 
nepoții si strănepoții și. 
pe-deasupra. alte rubedenii. 
Cînd ne-am văzut înconju
rați de-atîtia urmași, 
r.e-am simtit nemaipomenit 
de puternici și de fericiți 
și acolo, în capul mesei, 
privind la toti cei din jur, 
i-am zis dumneaei : Man- 
dită dragă, n-am trăit de
geaba pe pămînt ! Noi doi 
ne-am născut o dată cu 
veacul și, iată. îl trăim a- 
proape tot. Dar prin ei, 
prin urmași, vom dăinui 
multe veacuri de-acum 
Înainte, toate veacurile.

— Gînduri frumoase, de 
durată, de trăinicie...

— ...Gînduri care vin de 
demult, de departe, că tot
atunci la nunta de aur. în- 
chinînd paharul plin, i-am 
pomenit pe strămoșii și pă
rinții noștri, care și ei s-au 
grijit să aprindă necontenit 
și să sporească flacăra vie
ții pe pămîntul nostru 
românesc. Așa se păstrează 
dinspre vechime datina pe 
la noi. știut fiind dlntot- 
deauna că familia nu
meroasă face viata fericită 
si tara puternică. Iată, în 
casa părintească, noi ne-am 
numărat zece frați și su
rori. iar la nevastă, acasă, 
au fost șapte copii la pă
rinți. Apoi, nu era să ne 
lăsăm nici noi mai prejos... 
Ei. dar poftiți înăuntru că, 
vorba ceea, „povestea e 
lungă, vremea să ne-a- 
jungă".

...Intrăm în casă șl ascul
tăm „povestea nunții de 
aur cu o sută de urmași?. 
Nu e nevoie de nici o în
trebare. Mandița și Parte- 
nie își desfășoară aduceri- 
le-aminte cu o potolită 
emoție, cu înduioșare, pre- 
luînd unul de la altul firul 
întimplărilor vieții si du- 
cîndu-1 mai departe...

— Noi ne-am însotit din 
dragoste, n-am căutat ave
re, cum era obiceiul la unii 
pe vremea aceea. Cu alte 
cuvinte, „ne-am luat de 
mină și pe Jună", pomin- 
du-ne căminul de la lingu
ră și de Ia strachină. 
Ne-am întemeiat viata pe 
muncă și pe cinste și 
ne-am înconjurat de cea 
mai însemnată avere și cea 
mai mare bucurie — co
piii...

— Am născut, am alăptat 
șl am crescut unsprezece 
copii — lumina ochilor 
noștri și mîndria noastră 
pentru totdeauna. N-aș zice 
c-a fost ușor, mai ales cind 

vaci, Stănești, Padeș, deși localități 
prospere, cu mare potențial econo
mic, dispunînd de un mare număr 
de animale, au înregistrat rezultata 
nesatisfăcătoare la contractări.

Printre fruntași la produc*  
ții ; de ce nu și la livrări ? 
„Sătenii noștri sînt buni gospodari — 
spune cu vădită mindrie primarul 
comunei Stănești, Grigore Tufan — 
atît doar că... nu-și prea valorifică 
produsele la fondul de stat pe mă
sura posibilităților, respectiv a pla
nurilor de contractări". Consemnăm 
această declarație nu pentru inad
vertența ei — ce fel de buni gos
podari sînt acei care nu-și îndepli
nesc prima îndatorire gospodărească 
față de societate, față de stat 1 — 
cît pentru a arăta că este vorba nu 
de o exprimare pripită, superficială, 
ci de un mod de judecată eronat. 
Căci primarul respectiv a desfășurat 
o adevărată pledoarie spre a „jus
tifica" această situație, evidențiind o 
poziție îngust-individualistă care 
arată prin ea însăși una dintre prin
cipalele cauze ale rămînerilor în 
urmă la încheierea de contracte la 
numeroși indicatori — carne de bo
vine, ovine, lapte de vacă, de oaie 
etc. Dacă așa gîndește primarul, 
atunci ce să te mai aștepți de la 
activitatea consiliului popular co
munal ? Ce eficiență, tenacitate, per
severență poate avea această acti
vitate ? Revelator este „amănuntul" 
că. Ia data documentării noastre. In 
unele din satele comunei echipele 
constituite pentru contractări nici 
măcar nu-și începuseră această acti
vitate.

dumnealui era plecat sub 
arme, să apere tara...

— Da, așa mi-a fost dat 
mie — să fac amîndouă 
războaiele mondiale care 
au zbuciumat acest veac. 
Am stat ani în șir prin 
tranșee, uneori cu apa pînă 
la genunchi, alteori sfichiuit 
și de crivăț și de glonț, în-

deoarece — se știe — pen
tru carte nu-i prea tîrziu 
niciodată. Acum sînt care 
mai de care pe la rosturile 
lor : muncitori, profesori, 
agronomi, economiști și. 
bineînțeles, țărani,..

— Dacă stau și mă gîn- 
desc bine, aproape pretu
tindeni în România se află

Apostoaia despre treburi
le comunei Stăuceni, 
fruntașă de cîțiva ani 
buni pe județ la producții 
și la activitățile gospodă
rești, despre prefacerile 
din viața oamenilor.

— Sînt multe înnoiri la 
noi. petrecute mai ales 
din ’65 încoace. în acest 
răstimp s-au înăltat din 
temelii peste 90 la sută 
din case, patru școli mari, 
frumoase, au fost înfiin
țate trei grădinițe, dis
pensarul. Iată, de curînd, 
au apărut și primele pa
tru blocuri, o mîndrețe. 
nu alta. Oamenii sînt 
harnici, muncitori, în 
buna, străvechea tradiție 
a familiei românești.

— Tradiție pe care ati 
moștenit-o și dumnea
voastră de la părinți.

— Prin felul în care au 
înțeles să-și trăiască via-

O SUTĂ DE URMAȘI 
LA NUNTA DE AUR

Maternitatea Județeană Botoșani s grijă deosebită față de florile vieții
Foto : Eugen Dichiseanu

totdeauna cu moartea ală
turi. Dar, am spus-o me
reu. adevărată eroină a fost 
nevastă-mea. Mandița. 
Dumneaei a zămislit și a 
ocrotit într-una floarea vie
ții ! O găseam veghind fără 
contenire lîngă leagănele 
copiilor. Cînd se îmbolnă
vea vreunul se canonea 
nopți la rînd,' ațipind reze
mată lntr-un cot, cu capul 
sprijinit in palmă. Și-apoi 
dis-de-dimineață pornea la 
atîtea treburi cîte se află 
de făcut la o casă și Ia 
lucrul cîmpului.

— Ei, dar rînd pe rînd 
copiii au crescut, s-au făcut 
mărișori și au început să 
umble la școală. Țin minte 
că isi împrumutau încălță
rile și surtucele unul’‘de , la 
altul, de ajungeau numai 
petice de atita purtat

— Ehei, atunci, odinioa
ră, nu mergeau copiii la 
școală cu serviete, așa cum 
umblă astăzi de parcă toți 
ar fi magistrat!, bată-i-ar 
norocul, să-i bată I Tot ne
vasta le făcea niște traiste 
din cîrpe, in care să-și 
poarte cărțile și caietele. 
Iar cînd se făceau mai 
mari, umblam eu cu traista 
să le duc de mincare pe la 
gazdele din Botoșani și din 
alte părți, că nu erau cămi
ne și cantine ca azi, cînd 
statul se îngrijește de toți 
copiii. Ne-am străduit din 
greu ca să învețe carte, dar 
abia în anii socialismului 
au reușit cîțiva să ajungă 
în școli mai înalte. Ba chiar 
unii au învățat fiind oa
meni în plină putere.

copii, nepoți șl strănepoți 
de-ai noștri. I-am crescut 
cu dragoste de tară și cu 
tragere de inimă pentru 
muncă si ne îmbucurăm 
cînd primim vești de la ei 
și cînd vin să ne vadă și 
să ne Întrebe de sănătate 
și să se laude, spunîn- 
du-ne : mamaie și tataie, 
iată-vă strănepoții I Aici, 
Ia casa părintească am ră
mas împreună cu al optu
lea copil, cu Ortansa. șl cu 
nepoții pe care-i avem de 
la ea...

— Cît despre Ortansa. ce 
să vă mai spun ? Judecați 
și dumneavoastră : oare 
s-ar putea cinstire mai 
măre pentru felul in care 
ne-am crescut copiii decît 
aceea că fiica noastră a 
fost aleasă secretara comi
tetului de partid pe între
gul C.A.P. ? Nu am vrea 
să ne lăudăm, dar asta în
seamnă că toată comuna, 
că toti oamenii o prețuiesc 
așa cum se cuvine pentru 
felul în care am deprir.s-o 
să trăiască și să-și facă 
datoria.

La aceste vorbe nevasta 
parcă-și aduse aminte de 
ceva :

— Ei, bărbate dragă, 
ne-am cam luat cu voroa- 
va și am uitat să fim 
gazde bune. Eu zic s-o 
chemăm pe Ortansa să 
stea de vorbă cu dumnea
lor și în vremea asta noi 
să aducem cîte ceva pe 
masă, că așa se cade în- 
tr-o casă de gospodari.

Peste puțin timp discu
tăm Împreună cu Ortansa

ța șl să muncească, pă
rinții noștri au fost cei 
dintîi profesori pe care 
i-am avut. Cel mai de 
seamă lucru învățat de la 
ei este răspunderea pen
tru îndeplinirea datoriei. 
In primul rînd fată de 
muncă. Tata și mama au 
lucrat în C.A.P. de la în
temeiere și pînă au împli
nit 70 de ani, aflîndu-se 
mereu printre cei din 
frunte. Și acum trebă- 
luiesc, zi de zi, pe lîngă 
casă, cresc animale, în
grijesc grădina. La cei 86 
de âni ai săi are tata o 
vorbă : „Dacă n-aș munci 
într-o zi, înseamnă că 
mi-aș scurta viața cu 
ziua aceea". Șl dacă am 
pomenit vorbele tatei, 
v-aș mai spune ceva...

— Vă rugăm.
— In munca mea de se

cretară a comitetului de 
partid am de făcut față 
la tot felul de împreju
rări, în care-i vorba de 
oameni, de viată. Uneori 
mă gîndesc : cum ar re
zolva părinții mei o situa
ție sau alta ? Purtînd în 
cuget pilda lor de viată, 
am Încredere că voi pro
ceda întotdeauna cu cin
ste și cu dreptate.

— Am deslușit că în
crederea și respectul lor 
față de ceilalți pornesc 
de la încrederea și res
pectul din casă...

— întocmai ! Nu i-am 
auzit vreodată aruncîn- 
du-și vorbe urîte. Nu zic, 
s-or mal fi certat el, ca 
oamenii. Dar niciodată

„Re-încheieri” echivalînd 
cu repetarea deficiențelor. 
Asemenea mentalități retrograde și 
asemenea organizare defectuoasă, 
neglijentă a muncii explică de ce 
unii locuitori se pot sustrage siste
matic de la obligațiile firești față 
de societate, recurgînd la tot felul 
de justificări nefondate. Lipsa unei 
munci susținute, de lămurire și con
vingere, de explicare a obligațiilor 
morale ca și a avantajelor materiale, 
de formare a unei opinii înaintate, 
de antrenare în această activitate a 
tuturor organizațiilor de masă și 
obștești, toate au generat mari în- 
tîrzieri și lipsuri în încheierea con
tractelor, cît și în onorarea lor, ig- 
norîndu-se că respectarea lor este o 
îndatorire legală. De fapt, înseși ne
ajunsurile din anul trecut s-au do
vedit semnificative : în 1985, tocmai 
datorită, în primul rînd, pasivității 
consiliului popular, situația livrări
lor la o serie de indicatori în raport 
cu cea a contractărilor înregistra 
270 de ovine livrate față de 700 con
tractate ; 169 de porci fată de 290 ; 
350 hl lapte de vacă — față de 2 500. 
Și exemplele ar putea continua.

Ce măsuri s-au luat, avînd In ve
dere că toți cei ce contractaseră 
dispuneau de posibilități de a le 
achita ? Unii au fost... atenționați, 
pentru alții s-a inventat formula 
„re-încheierii“ acelorași contracte ce 
nu au fost onorate In 1985, în nă
dejdea că vor fi achitate măcar in 
acest an.

Desigur, nu este vorba de o situa
ție generală. Cu actualele aspecte 
nu se pot împăca, în primul rînd, 
sătenii de frunte, cu un demn profil 
cetățenesc; de altfel, unii dintre 
acești adevărațl gospodari al comu
nei au luat inițiativa de a merge 
ei la acei consăteni care ezită să-și 
Îndeplinească cetățeneasca îndato
rire de a contribui la constituirea 
fondului de stat Este o lecție de 
spirit cetățenesc ce ar trebui să dea 
de gîndit și să fie Însușită de orga
nizațiile obștești, de organele locale 
ale puterii și administrației de stat.

Stil de muncă pe măsura 
cerințelor — rezultate îm
bucurătoare. Dacă ,n comun> 
Stănești am întllnlt drept „semn" 
sau expresie semnificativă a stilului 

de muncă defectuos „metoda rein- 
cheierii contractelor din 1985", în 
alte locuri, ca, de pildă, în comuna 
Tismana am găsit o situație total 
diferită : contracte încheiate nu nu
mai pentru 1986, ci și, încă de pe 
acum, pentru anul 1987. De fapt, 
contractările pe 1986 au fost supli
mentate fată de prevederile inițiale 
la un șir de produse : carne de 
bovine, ovine, lapte de oaie, fructe, 
miere, cartofi. Așa cum este firesc 
și necesar, aici activitatea nu s-a 
considerat încheiată o dată cu sem
narea contractelor, ci se și urmă
rește activ îndeplinirea lor. Ca ur
mare, livrările stabilite pentru acest 
an se desfășoară ritmic, în devans 
față de grafic. O sinteză a modali
tăților prin care se pot atinge ase
menea rezultate (nu doar de invi
diat, ci și de dorit și de realizat în 
cît mai multe localități) ne prezintă 
primarul comunei, tovarășul Ion 
Modoran : „Metodele noastre sint : 
conlucrarea directă a consiliului 
popular cu cetățenii, pe baza încre
derii reciproce — noi față de oame
nii comunei, și el fată de noi ; co
laborarea strînsă cu cooperația de 
producție, achiziție și desfacere ; sti
mularea morală, organizarea precisă 
a întregii activități de contractare 
fi livrare la fondul de stat".

Solicitind amănunte mai concrete, 
ni s-a arătat că în comuna Tismana 
fiecare membru al biroului executiv 
răspunde de un sat (comuna fiind 
formată din unsprezece) împreună 
cu un membru al conducerii coope
rației și cu delegatul sătesc. Aceștia 
constituie, împreună, o echipă de 
contractare, care cunoaște în orice 
moment cît s-a contractat în sat, cît 
s-a livrat și de către cine, cînd tre
buie achitate drepturile cetățenilor 
etc. Săptămînal, și de cîte ori este 
cazul, aceste echipe 11 informează 
pe primar asupra mersului contrac
tărilor și livrărilor din sectorul lor. 
Lrnar are loc o intilnire cu între
gul activ comunal din agricultură, ce 
mai cuprinde, pe lîngă aceste echipe, 
pe toți deputății, pe secretarii or
ganizațiilor de bază, o seamă de să
teni fruntași în creșterea animalelor 
și la contractări. Tot lunar se des
fășoară, în fiecare sat, adunarea ce
tățenilor, în care se dezbat toate 
problemele ivite în acest domeniu 
definitoriu pentru viata economico- 
socială a comunei. In cadrul acestor 

fată de noi, copiii. Și-apol 
i-ati auzit chiar și adi
neauri cum vorbesc unul 
despre altul : numai cu 
„dumneaei" și „dumnea
lui". Și, oricît ar părea de 
ciudat, întotdeauna s-au 
adresat unul altuia numai 
cu „mata".

Privim în jur. Toate în 
casa aceasta sînt mărturii 
ale chibzuinței și bunei- 
cuvlinte. Nimic nu este 
de mîntuială, de prisos 
sau artificial, cum se în- 
tîmplă, cu ostentație, în 
alte locuri. Aici totul e 
bine întemeiat, bine așe
zat, bine cumpănit. în 
vreme ce gîndim la toate 
acestea, în încăpere intră 
„dumneaei" cu o farfurie 
de prăjituri, și „dumnea
lui" cu o sticlă de vin, cu 
sclipiri galbene-verzui.

— E din acela de la 
nunta noastră de aur. în
totdeauna mi-a plăcut un 
păhărel bun, dar băut cu 
cumpătare. De altfel, cum 
s-ar fi putut agăța de
prinderile rele de noi 
cînd am avut de crescut 
atiția copii ? Nu c-am fi 
noi niște sfinți, dar ase
menea necazuri se prind 
mai lesne de om cînd i-i 
viața stingheră, pustie, 
fără rod. Și-apoi nu cred 
că să fie lucru mai urît 
pe lumea asta decît bă- 
trinetea însingurată. Să-ti 
bată doar vîntul la fe
restre !... Noi primim în
tr-una vești de la toti ai 
noștri aflați în toată tara, 
copiii și nepoții ne bat la 
ușă, vin să ne întrebe de 
sănătate.

— Și-apoi el, urmașii, ne 
sînt toiag pe care ne pu
tem sprijini la nevoie. 
Iată, acum cîțiva ani, eu 
am zăcut de boală grea. 
Am ajuns tocmai la Iași, 
la spital. Ei bine, pînă 
acolo veneau duminica ai 
mei de umpleau salonul, 
rînd pe rînd. A venit și 
un nepot care-i doctor 
militar la Bacău.' îl cu
noșteau toți profesorii și 
doctorii aceia mari de pe 
vremea cind a învățat la 
Iași, aflîndu-se acolo 
printre cei mai vrednici, 
înspăimintată, i-am în
trebat pe doctori : „Ce-o 
să se întîmple cu mine ?“ 
Mi-au răspuns : „Ce să se 
întîmple, mamaie ? Te 
facem sănătoasă, că al de 
crescut atiția nepoți și 
strănepoți !“. Așadar, ei, 
profesorii și doctorii ace
ia mari, mi-au zis „ma
maie". Asta înseamnă că 
m-au prețuit nemaipome
nit. Doar se știe : cuvîn- 
tul mamă e cel mai res
pectat de pe pămînt.

Ascultăm povestea vie
ții acestor oameni, împle
tită cu toate zilele și cu 
multe din întîmplările pe 
care le-a trăit secolul 
nostru pînă acum. într-un 
tîrziu, cînd dăm să ple
căm, gazda ne face semn 
să mai zăbovim citeva 
clipe :

— Aș vrea să vă mai zic 
ceva. Acum - cîțiva ani, 
aici, la Stăuceni, aproape 
de casa noastră, a fost 
descoperit un tezaur din 
timpuri străvechi : tot fe
lul de lucruri din metale 
scumpe, și bani, și însem
ne. Toate se află acum la 
Muzeul din Botoșani pen
tru a vorbi celor de astăzi 
și celor din viitorime des
pre statornicia și durata 
poporului nostru. Tezau
rul din casa noastră, 
adică toți copiii și urmașii 
noștri, înseamnă, de ase
menea, ziua de astăzi și 
ziua de mîine a tării. 
Dacă stau și mă gindesc 
bine,» amîndouă aceste 
tezaure sînt o parte din 
neîntrerupta noastră is
torie. Neîntreruptă de la 
strămoși și neîntreruptă 
prin urmași.

Gh. ATANASIU 
Silvestri A1LENEI

întruniri democratice s-au ivit ini
tiative viabile, eficiente, transpuse 
apoi în practică prin aportul săteni
lor înșiși, cum ar fi îmbunătățirea 
pajiștilor, extinderea suprafețelor 
cultivate cu lucemă și trifoi, con
struirea unei baze de preluare a ani
malelor pe teritoriul comunei și 
atîtea altele.

O măsură, aparent la îndemînă, 
dar care a făcut să crească dintr-o 
dată numărul crescătorilor de oi, a 
fost reînvierea tradiției „turmelor 
satului", cu „noutatea" retribuirii 
păstorilor în bani, dezvoltarea secto
rului zootehnic înlesnind contracta
rea la fondul de stat a unor canti
tăți sporite de produse. Și exemplele 
pot continua, toate dovedind că 
atunci cînd există un interes real, 
spirit de răspundere și capacitate or
ganizatorică din partea consiliului 
popular, cînd se depun eforturi pen
tru identificarea celor mai adecvate 
forme de stimulare morală și coin
teresare materială a sătenilor, creș
terea animalelor și, pe această bază, 
contractările și livrările la fondul de 
stat înregistrează rezultate bune și 
stabile.

Realizările comunei Tismana sînt 
binecunoscute în județul Gorj, anul 
trecut organizîndu-se aici și un 
schimb de experiență. Ceea ce s-a 
dorit preluat și generalizat pentru 
extinderea bunelor rezultate în pri
vința contractărilor a fost tocmai 
stilul de muncă al consiliului popu
lar. Din păcate, rezultatele de pînă 
acum, care sînt mult sub posibili
tățile județului, demonstrează că 
schimbul respectiv de experiență, și 
alte acțiuni similare, nu au avut 
urmările scontate, neputînd fi con
siderate decît un început. Iată de ce 
și consiliul popular județean, pre
cum și organul său de specialitate
— consiliul pentru industrializarea 
fi achiziționarea produselor agricole
— trebuie să acționeze mai ferm, 
cu mal multă tenacitate, rigurozi
tate și exigență, spre a activiza toa
te consiliile populare locale și a 
aduce toate comunele județului la 
nivelul celor fruntașe, atît în pri
vința potențialului lor agricol, cît și 
a cantităților de produse agroali
mentare contractate șl livrate la 
fondul de stat

Ion MARIN 
Dumitru PRUNA 
corespondentul „Sclntell*

FĂURIM PREZENTUL
(Urmare din pag. I)

ARGUMENTUL FAPTELOR
— Noroc bun, tovarășe Nicolae 

Dicu.
— Noroc bun 1
— Intrăm cu acest salut în cabi

netul directorului general al Ceii- 
' tralei minereurilor din Baia Mare, 

știind că, in sufletul dumneavoas
tră, ați rămas miner.

— S-ar putea, oare, altminteri 7
— Numai că „mina" dumneavoas

tră cuprinde azi nu mai puțin de 
patru județe din nordul țării...

— ...Și, în plus, trei unități de pre
lucrare a minereurilor, uzina de 
utilaj minier, sectorul de construc- 
ții-montaj și Institutul de cercetări 
și proiectări miniere.

— E o activitate deosebit de com
plexă, de mare răspundere.

— Această răspundere izvorăște 
din însemnătatea sarcinilor încredin
țate nouă de partid, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Documentele 
Congresului al XIII-lea al partidului 
pun un accent deosebit pe lărgirea 
bazei de materii prime minerale in 
vederea asigurării, în cît mai mare 
măsură din resurse interne, a nece
sităților economiei naționale. In 
acest context se prevede și dezvol
tarea producției de minereuri ne
feroase, precum și valorificarea cît 
mai completă a substanțelor utile 
din zăcăminte. în primul rînd, ne 
bazăm pe faptul că in ultimele două 
decenii au crescut puternic baza 
noastră tehnică de producție și gra
dul de pregătire a oamenilor. Com
parațiile sînt concluderite : față de 
1965, valoarea mijloacelor fixe a spo
rit cu peste 70 la sută, concomitent 
cu Înnoirea lor totală, iar proporția 
cadrelor calificate s-a mărit de la 23 
la sută la peste 95 la sută.

— Si în al doilea rind ?
— Rezolvind prin perfectionarea 

organizării producției și a munci! 
toate problemele pe care le implică 
dezvoltarea, lup tind*  cu lipsurile, cu 
neajunsurile, promovînd noul, așa 
cum ne-a cerut din nou secretarul 
general al partidului la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 1—2 aprilie. Con
cret, luăm măsuri ca ritmul activi
tății de explorare și deschidere de 
noi fronturi de lucru în mine să-l 
depășească pe cel de exploatare, 
introducem tehnica modernă în toate 
unitățile. De exemplu, Ia Flotați*  
centrală din Baia Mare au fost pro
movate unele soluții tehnice origi
nale care situează astăzi unitatea în 
rindul celor mai moderne din lume. 
Aici a fost aplicat pentru prima 
oară in România procedeul de mare 
randament al măcinării autogene a 
minereului, iar în prezent este ex
tinsă conducerea automată a proce
selor de producție.

— Vorbind despre priorități, să 
menționăm faptul că una din unită
țile centralei — Cavnicul — este 
prima mină din țară care, în 1983, 
a primit înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste". Pe atunci dum
neavoastră lucrați Ia Cavnic.

— Este o înaltă apreciere a mun
cii care ne onorează, dar ne și obli
gă totodată. Cinstim această dis
tincție prin munca noastră de fie
care zi, întîmpinînd cea de-a 65-a 
aniversare a partidului cu realizări 
cît mai importante : pe ansamblul 
centralei, planul pe primul trimestru 
al acestui an a fost îndeplinit și 
depășit, realizîndu-se în plus o pro- 
ducție-mârfă în valoare*de  27 mili
oane- lei. Acesta este argumentul 
faptelor noastre 1

AMBIȚIA DE A PRODUCE 
MAI MULT

Cîmpia Lugojului e un freamăt 
din zorii zilei și pînă tîrziu, după 
ce apune soarele. Oamenii nu mai 
prididesc cu treburile : însămințea- 
ză, plantează, pun la punot sis
temele de irigații, pornesc trac
toarele. înhamă caii, dau zor 
mereu ba cu una. ba cu alta, 
mănîncă în grabă la capăt de tarla 
și o pornesc din nou la treabă. Pe 
un ogor din marginea Belințului, 
împreună cu Cezar Ioana, corespon
dentul „Scînteii" pentru județul 
Timiș, ne întîlnim cu Romulus 
Vlaiconi, președintele cooperativei 
agricole de producție.

— Au trecut aproape doi ani de 
cind v-am cunoscut și am stat de 
vorbă. Tot mai sînteți cel mai tînăr 
președinte de C.A.P. din județ 7

— Nu știu dacă mai sînt cel mal 
tînăr, dar aș vrea să mă pot socoti 
printre cei mai ambițioși.

— De ce, neapărat, ambițios 7
— Știți de ce 7 Pentru că noi «In

tern vecini cu cooperatorii din Topo- 
lovățu Mare și ei sint de mulți ani 
campioni pe țară la recolte ! V-am 
spus data trecută de unde am por
nit. De la o recoltă foarte scăzută 
de porumb la hectar. Adică, printre 
cele mai mici din tot Timișul. El, 
bine, anul trecut am realizat 17 195 
kilograme porumb știuleți la hectar, 
yăsta înseamnă locul al doilea pe 
județ, adică ne aflăm printre cel 
din frunte, dar tot după vecinii 
noștri de la Topolovățu Mare. De 
aceea n-am odihnă nici noaptea : 
dacă pot ei mai mult, de ce să nu 
putem și noi ?

— Ați dovedit că puteți t 17 195 
kilograme porumb știuleți la hectar 
este, totuși, ceva.

— E ceva, dar nu e totul. La drept 
vorbind, aici nu-i o chestiune de 
ambiție, ci de Îndeplinirea unei sar
cini de partid. De înfăptuirea poli
ticii partidului în agricultură. Bine
înțeles, e de datoria noastră, a tu
turor țăranilor, să înfăptuim cu per
severență noua revoluție agrară, 
care, așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înseamnă mal 
presus de orice producții cît mai 
mari. Această datorie se află la 
inima tuturor cooperatorilor. Drept 
dovadă, in ultimul timp oamenii din 
cooperativa noastră, și în primul 
rînd comuniștii, au făcut însemnate 
propuneri menite să ducă la spo
rirea producțiilor.

— Menționați-ne citeva dintre ele.
— Iată, Dimitrie Micu a arătat 

că nu e suficient să controlăm cali
tatea însămînțărilor doar la capătul 
tarlalei, care e destul de lungă. 
„Poate sări lanțul, se poate înfunda 
tubul și așa vor apărea goluri. E ne
voie să asigurăm controlul și pe 
parcurs." Noi am ținut seama de 
această propunere și o aplicăm. La 
rîndul ei, cooperatoare*  Letiția Peia 
a fost de părere să îmbunătățim 
structura culturilor furajere, semă- 
nînd lucernă pe întreaga suprafață 
destinată bazei de nutrețuri, întruclt 
aceasta asigură o mare cantitate de 
proteine pentru animale. Și această 
propunere este aplicată. Aș mal pu
tea da multe alte exemple. Ce do
vedesc toate acestea ? Tocmai ceea 
ce spuneam adineauri : un nou mod 
de a gindi, de a acționa și munci 
pentru împlinirea datoriei.

...Locuri diferite, oameni diferiți, 
metode concrete de muncă diferite. 
Și o trăsătură comună care-i defi
nește pe oamenii întregii țări, în 
primul rînd pe comuniști : înfăp
tuirea politicii partidului. Este pu
ternicul, nesecatul izvor de înnoire 
și de putere al României socialiste. 
Al măreției ei din prezent și din 
viitor.
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0 PRIMĂVARA A CALITĂȚII IREPROȘABILE 
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE!

vilcea , Tehnologii adaptate
specificului terenurilor
diferite de precipitații 
prima parte a acestei 
făcut ca si gradul de

Cantitățile 
din iarnă și 
primăveri au _ .... __ .. .. 
umiditate din sol să fie mai mare 
sau mai mic, de la o zonă la alta 
si chiar de la un consiliu unic la 
altul din județul Vilcea. De exem
plu, în timp ce oe terenurile coope
rativelor agricole din lunca Oltului 
a început să se simtă lipsa apei din 
sol. în cele aflate pe văile Tărîiei. 
Oltetului si Cernei. umiditatea exce
sivă împiedică trecerea cu toate for
țele si pe toate suprafețele 
mănatul porumbului. De 
aceasta si explică faptul că. 
samblul județului, nu s-a 
pînă miercuri, să se atingă 
zilnică planificată de 2 060 hectare la 
însămîntări. Cu toate acestea. în 
multe cooperative agricole, cum sînt 
cele din comunele Băbeni, Mihăești, 
Budesti. Olanu ș.a.. încă de la înce
putul acestei săptămîni a fost depă
șită viteza programată.

„E firesc să intensificăm ritmul de 
pregătire a terenului si însămînțarea 
porumbului — ne spune Constantin 
Iacob. inginerul-șef al C.A.P. Ca
licea. Căldura excesivă din ultimele 
zile determină evaporarea si. deci, 
pierderea apei din sol. în atare con
diții. am stabilit să se aplice teh
nologii de lucru oarecum modifica
te. adaptate Ia situația apărută". Pe 
una din solele de la Bratia ale aces
tei cooperative agricole observăm că 
mai multe tractoare trag simultan 
după ele cîte un cultivator, instala
ție de fertilizat si semănătoare. 
„Printr-o singură trecere executăm in 
același timp toate lucrările, fără a 

■ răscoli de mai multe ori solul" — 
ne explică inginerul-șef. Această 
metodă a fost generalizată în toate

la se- 
alțfel. 

Pe an- 
reusit. 
viteza

unitățile agricole din consiliile agro
industriale Băbeni. Rîmnicu Vilcea 
si Drăgășani.

Dar să vedem cum se lucrează în 
cooperativele agricole unde umidi
tatea din sol se menține ridicată. 
Inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial Zătreni, Nicolae Petre, ne 
spune mai întîi că întreaga sămîntă 
de porumb ce a fost asigurată în 
unități este din hibrizii 200 si 300, 
cu care anul trecut s-au obtinut. pe 
loturile demonstrative, producții de 
peste 12 000 kg la hectar pe terenuri 
neirigate. Aici. în această zonă, 
foarte multe suprafețe sînt situate 
In pantă si. prin urmare, nu permit 
executarea mecanizată a lucrărilor. 
La C.A.P. Roșiile, bunăoară, din cele 
612 ha planificate pentru cultura 
porumbului, peste 250 ha sînt neme- 
canizabile. Pe aceste terenuri au fost 
mobilizate circa 30 pluguri trac
tate de animale. într-o singură zi, 
marți 8 aprilie, au fost însămînțate 
aici 20 ha. După cum ne asigură 
Ilie Rădulescu. președintele coope
rativei. prin concentrarea altor forțe 
se va reuși ca întreaga suprafață să 
primească sămînta pînă cel mai tir- 
ziu la 20 aprilie a.c.

— în toate zonele — precizează 
Inginerul' Pgntelimon Zorilescu. di
rectorul direcției agricole — specia
liștii verifică zilnic, chiar De ore, 
parcelele Pe care se poate intra cu 
tractoarele și agregatele, în așa fel 
ca semănatul porumbului în tot ju
dețul Vilcea să se realizeze în limi
tele perioadei optime si în condiții 
de calitate care să asigure obținerea 
unor producții dintre cele mai mari.

Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii"

Nu e bine „după priceperea fiecăruia",
v ••pentru că unii nu se pricep

Abateri de la o
în unități

activitate în general bună 
din județul Tulcea

PRIN RECONDIȚIONAREA PIESELOR DE SCHIMB

în județul Tulcea semănatul cul
turilor de primăvară este rămas 
în urmă. Pînă joi seara se însămîn- 
țaseră doar 59 la sută din su
prafețele planificate. întîrzlerea 
este determinată și de faptul că, în 
urmă cif'o săptămînă, în majoritatea 

-unităților nu te-a1 putut lucră mai 
multe zile din cauza lipsei de mo
torină. Acum însă există carburanți, 
iar o bună parte din unitățile agri-

eole au recuperat rămlnerile în ur
mă. Din rîndul acestora fac parte și 
cooperativele agricole Luncavița. 
Turcoaia, Cataloi, Lunca, precum și 
I.A.S. Măcin. Acestea sînt de fapt 
unitățile care au obținut anul trecut 
producțiile cele mai înari de.poruțnb 
dip județ -*  circa 7 000 kg la hectar;.

Potrivit, aprecierilor specialiștilor, 
una dip cauzele obținerii de produc
ții .mici la porumb, în județul Tul-

cea, în anul 1985, a fost neîncadra- 
rea în epoca optimă Ia semănat, iar 
alta ține de executarea unor lucrări 
de slabă calitate. „Anul trecut, fi
indcă am semănat aproape întreaga 
suprafață de porumb la sfirșitul 
lunii aprilie, am’obținut doar 4 tone 
Ia hecțar — ne spune Ștefan Lebit, 
președintele cooperativei agricole 
Unirea. Acum ne pregătim pentru o 
producție de cel puțin 10 tone po
rumb boabe la hectar. Acest nivel 
nu e greu de atins, o dovadă fiind 
și faptul că în urmă cu doi ani am 
obținut 8 500 kg de pe fiecare hec
tar. Acum atenția cea mai mare o 
acordăm păstrării apei în sol. Pen
tru aceasta, decalajul între pregăti
rea terenului și încorporarea semin
ței în sol nu depășește o zi. Noaptea 
pregătim terenul 
pe care o 
de fapt, în 
parea celor 
din județul

Cooperativa 
s-a numărat, de 
rînd, printre unitățile care au obți
nut producții bune la porumb. Se 
lucrează repede și bine in această 
cooperativă. în ultimele trei zile au 
fost semănate aici cu porumb 300 
hectare, iar pină la sfîrșitul acestei 
săptămîni lucrarea va fi încheiată, 
în cîmp i-am întîlnit pe inginerul- 
șef al unității, pe șefii de fermă și 
pe președintele Tudor Dragu. „Avem 
destule treburi și în alte sectoare. 
Foarte important este însă să prin
dem momentul cel mai bun Ia se
mănat — ne spunea președintele co
operativei. Am ajuns la concluzia 
că pentru a păstra apa în sol e ne
voie să nivelăm pămîntul după se
mănătoare. De aceea, în secția de 
mecanizare am confecționat mici ni
velatoare care au fost atașate după 
fiecare secție a’semănătorii. Astfel, 
suprafața de evaporare 
mică".

Nu am putea spune că 
rati.va agricolă Ostrov nu 
ză repede. Aici, porumbul 
sămințat pe 30 la sută din suprafa
ță, dar calitatea semănatului este 
necorespunzătoare. Două semănători 
lucrau nesupravegheate și incorporau 
sămînța doar la doi centimetri adîn- 
cime. Ca urmare, multe boabe ră- 
mineau la suprafața solului. Preșe
dintele unității, Nicolae Onea, care 
se afla în sectorul zootehnic, ne spu
ne că în cooperativă nu există nici 
un inginer agronom. Deci, nu are 
cine să se ocupe de stabilirea teh
nologiilor de lucru și respectarea 
acestora, iar mecanizatorii lucrează 
fiecare cum se pricepe. Iată o situa
ție căreia direcția agricolă județea
nă trebuie să-i pună capăt neintir- 
ziat, repartizînd acestei unități nu 
numai agronomii necesari, ci asigu- 
rînd acum, la fața locului, asistenta 

.... tehnică de speșiali-tate.?
f: • ... La. cooperativa agricolă -‘Dăenl.-lh 

ziua documentării ' noâstre, nu era 
însămînțat nici măcar un hectar cu 
porumb. Sub îndrumarea ingineru-

pentru suprafața 
însâmînțăm ziua". Este 
forme diferite, preocu- 
mai multi agricultori 
Tulcea.

agricolă Peceneaga 
asemenea, ani la

lui-șef, Marin Niță, mecanizatorii 
continuau să lucreze la pregătirea 
terenului. „Nu am însămînțat Încă 
nici un hectar cu. porumb fiindcă 
nu avem teren pregătit" — afirmă 
inginerul-șef. Dar în afara faptului 
că în această cooperativă se mani- 
fesță reținere privind începerea în-, 
sămînțării porumbului, se întîrzie si 
pregătirea patului germinativ dato
rită organizării necorespunzătoare a 
muncii. Cu toate că solul se mă- 
runțește foarte bine la adincimea de 
semănat, dintr-o singură trecere cu 
grapa cu discuri, inginerul-șef a 
stabilit să se efectueze pe aceeași 
suprafață .3 discuiri. Nici la însă
mînțarea soiei nu se respectă teh
nologia de lucru stabilită. într-un 
teren pregătit necorespunzător, cu 
foarte multe ravene, sămința era în
corporată la numai 2—3 cm adînci- 
me, adică tocmai în stratul de pă- 
mînt uscat. Tratarea seminței, în loc 
să se efectueze cu o instalație co
respunzătoare, se făcea cu lopata. 
Datorită acestor greșeli, care se re
petă în fiecare an, cooperativa res
pectivă obține producții foarte mici.

Așadar, în tirtip ce în unitățile 
fruntașe se acordă maximă atenție 
păstrării umidității în sol și grăbirii 
semănatului, în unele cooperative 
agricole nu se efectuează lucrări de 
calitate, se întîrzie nejustificat în
sămînțarea porumbului, pierzindu-se 
în felul acesta umiditatea din sol. 
Este motivul pentru care comanda- 1 
mentul județean pentru agricultură 
a repartizat în unitățile respective 
cadre cu munci de răspundere, cu 
sarcina de a impulsiona lucrările 
în vederea încheierii semănatului 
pînă la 20 aprilie.

Una din sarcinile subliniate la recenta plenară a C.C. al P.C.R. se 
referă la necesitatea intensificării acțiunii de recuperare și valorificare 
a resurselor de materii prime și materiale refolosibile, de recondițio
nare a pieselor de schimb și subansamblelor reutilizabile. Așa cum a 
subliniat secretarul general al partidului, pe această cale trebuie să se 
asigure acoperirea într-o proporție însemnată — în unele sectoare de 
peste 50 la sută — a necesarului de materii prime și materiale.

este mai

la coope- 
se lucrea- 
a fost în-

în unități agricole 5 
din județul Bihor t

Sint numeroase argumentele de 
ordin economic care pledează în fa
voarea reducerii tot mai accentuate 
a cheltuielilor de producție. Pentru 
agricultură, acest deziderat consti
tuie insăși o cerință a dezvoltării 
intensive. în fapt, orice depășire a 
costurilor este de natură să afecteze, 
în final, volumul beneficiilor. Cum 
6int urmărite, prin urmare, costurile 
de producție pe unitatea de produs ? 
Iată. în esență, tema investigației 
noastre. Iar pentru a reda cît mai 
exact preocupările în acest sens, am 

• ales unități cu condiții cît se poate 
de apropiate. Dar să dăm cuvîntul 
faptelor.

Cooperativa agricolă Sîntandrei. 
Sîntem prezenți chiar la o ședință a 
consiliului de conducere. în care 
analiza costurilor era un subiect 
fierbinte. Din cuvîntul Măriei Iuhas, 
contabilul-șef al unității, am reți
nut : „în 1986 am planificat două 
milioane lei beneficii, cu o treime 
mai mult decît în 1985. Asta, impune 
și muncă pe măsură. Fără îndoială, 
venituri superioare celor calculate 
pot fi realizate prin producții su
perioare rfSlor planificate. Argumen
te ne oferă chiar bilanțul lui 1985, 
cind beneficiul obținut la tona de 
griu, orz, porumb a fost superior ce- 
iui planificat. Sînt însă rezerve, care 
trebuie să ne dea serios de gîndit. 
Iată unul : am depășit simțitor cos
tul de producție la sfecla de zahăr, 
cu peste 25 la sută. Am cheltuit prea 
mult cu îngrășămintele. chiar cu 
muncile S.M.A. Mergind așa. la a- 
ceastă cultură nu facem decît să 
aruncăm banii pe fereastră. Esen
țialul este deci să urmărim mai 
riguros, prin conducerea fermelor, 
încadrarea pe elemente de cheltu
ieli".

Cu justificat temei, alți membri ai

(Urmare din pag. I)
țelor existente, livrarea ritmică, la 
termen, a celorlalte utilaje contrac
tate. Subliniem și o altă cerință fi- 
Tească : livrarea utilajelor pe șan
tiere potrivit ordinii lor de montaj, 

aceasta pentru a se evita crearea 
noi stocuri și a se obține un ritm 
lucru din ce în ce mai susținut, 
concordanță deplină cu termenele 
punere in funcțiune.

Și de 
de 
în 
de ------------ .

în paralel cu eforturile stăruitoa
re, consacrate realizării riguroase, 
cu ritmicitate înaltă a lucrărilor de 
construcții-montaj prevăzute, în sco
pul dării în funcțiune la termen a 
noilor capacități de producție, pe 
toate șantierele sînt necesare,
așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., preocupări mai in
sistente, mai bine corelate și orga
nizate pentru creșterea eficienței 
economice a investițiilor, astfel incit 
orice leu alocat, orice lucrare plani
ficată să răspundă unei necesități 
reale, să contribuie Ia creșterea pro
ductivității sociale a muncii, a avu
ției naționale. în domeniul investi
țiilor, la fel ca in toate celelalte sec
toare ale producției materiale, tre
buie acționat cu hotărire și perseve
rență pentru atingerea unei calități 
noi, superioare in activitatea des
fășurată. Puternica bază tehnico- 
materială existentă pe șantiere, ca
pacitatea profesională și experiența 
acumulată de-a lungul anilor fac nu

Ținînd seama de această cerință, 
prezentăm astăzi experiența între
prinderii de reparații auto din Tirgu 
Mureș în recondiționarea 
de schimb auto. Zilnic, pe 
acestei unități intră zeci 

tipuri 
cu 

serie de agre-

pieselor 
poarta 

de au
de au- 
motoare

tobuze și diferite 
tovehicule echipate 
diesel, precum și o 
gate de motoare 
într-un stadiu a- 
vansat de uzură. 
Și tot zilnic, multe 
alte autovehicule 
sint expediate be
neficiarilor — în
treprinderi județe
ne de transporturi 
auto și alte unități 
specializate în acest 
domeniu — într-o 
tehnică. Și încă 
din anul 1984, unitatea a început să 
producă și pentru export. într-un 
cuvint, întreprinderea are o activi
tate complexă. în care, tocmai dato
rită profilului fabricației, preocu
parea nr. 1 a specialiștilor, a între
gului personal muncitor o repre
zintă recondiționarea pieselor de 
schimb, acțiune prin care se econo
misesc însemnate cantități de mate
riale deficitare : cupru, aluminiu, 
alamă, aliaje de lipit, oțeluri înalt 
aliate ș.a.

— în acest scop — ne spune Ingi
nerul Nicolae Racheru, șeful atelie
rului proiectare — am organizat 
ateliere specializate pe tipuri de

repere. Totodată, am elaborat noi 
soluții și tehnici de recondiționare, 
acțiune la care au fost antrenați cei 
mai buni specialiști. Pentru a răs
punde acestor imperative, nu cu 
mult timp în urmă au fost realizate 
o serie de utilaje prin aUtoutilare 
și a fost pusă in funcțiune o nouă 
secție de fabricare a pieselor de

perfectă stare 
un amănunt :

Neculai AMIHULESE1 
corespondentul „Scinteii

Plantarea cartofilbr la C.A.P. Cernat, județul Covasna
Foto : Kovâcs Lâszlâ

Cit ați cheltuit pentru realizarea

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂÎi

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE J

schimb : cămăși de cilindru pentru 
motoare RABA de 215 CP, pinioane 
conducătoare pentru cutii de viteză, 
discuri de ambreiaj și altele. Conco
mitent, sectorul de recondiționare a 
fost organizat pe trei ateliere de 
bază, care vizează, cu precădere, 
recondiționarea aparaturii și a in
stalațiilor electrice, a celei de bord, 
precum și reglarea echipamentelor 
de injecție. •

Pe de altă parte, pentru a recon
diționa piese de mare finețe (consi
derate. cu ani în urmă, nerecondi- 
ționabile), unitatea — cu sprijinul 
Institutului de cercetări pentru 
transporturi București — s-a auto
dotat, in ultima perioadă, cu cîteva 
utilaje de mare eficiență : instalație 
de metalizare, mașină de rectificat 
arbori cu came, generatoare de su
dură, o serie de utilaje specifice 
pentru rectificarea arborilor cotiți 
ș.a. Care a fost efectul acestor preo
cupări ? Ce tipuri 
piese pot

— în 
tovarășul 
tehnolog
să recondiționăm 
ansamble 
refer la 
rile cilindru pentru
RABA și SAVIEM, baia de ulei etc. 
Recondiționarea acestor repere are 
o eficiență deosebit de mare. Un alt 
exemplu : prin amenajarea atelieru
lui de acoperiri galvanice, noi putem 
realiza azi operații de mare finețe, 
cum estb încărcarea fusurilor care 
au o uzură mică. Dacă înainte aces
te fusuri erau recondiționate exclu
siv prin încărcarea cu sudură (pro
cedeu costisitor și anevoios), azi 
operația șe realizează prin trei me-

• tode : încărcarea prin*  cromare dură 
(la piese ctiprinse între 0,1—0,7 mfn).

Incărcarea prin metalizare (0.5—2 
mm) și prin sudură (la piese de 
peste 2 mm). Avantajele : economi
sirea a sute de piese din aluminiu 
și oțeluri aliate. Prin recondițio
narea suporților fuzetă de la autobu
zele tip „ROMAN", bunăoară, in 
anul 1985 s-âu economisit circa 2 000 
tone de oțel aliat.

Soluții ingenioase au elaborat spe
cialiștii unității și pentru operația 
de sablare automată a tablei pentru 
autobuze și transcon'teinere. Pentru 
realizarea acestei lucrări pretențioa
se a fost concepută și realizată, prin 
autodotare, o instalație complexă de 
sablare a tablei și a profilelor de 
metal, care realizează sablarea me

canizată a tablei și 
a profilelor folosi
te. „Prin tehnicile 
de recondiționare 
utilizate de noi in 
mod curent (meta
lizarea îh arc elec
tric ă arborilor co
tiți, încărcări ur
mate de prelucrări 
pentru aducerea lor 

la forma și dimensiunea inițială, pre
lucrarea la trepte de reparații 
— ne spune mecanicul auto, 
Alexandru — arborii cotiți cu o 
ră pronunțată (care altădată 
aruncați) sînt recondiționați în . 
porție de 99 la sută. Astfel, se re
duce pe de-o parte importul, iar pe 
de altă parte economisim într-un an 
circa 90 tone oțel' de calitate supe
rioară. Precizăm, totodată, că, prin 
aceste tehnici, repararea arborilor 
cotiți tip RABA s-a extins de la 
4 trepte Ia 6 trepte".

Sintetizînd, la I.R.A. Țîrgu Mureș, 
prin cele peste 100 metode noi de 
recondiționare, nomenclatorul pie
selor recondiționate a ajuns la peste 
1 000. Totodată, pentru testarea cali
tății pieselor recondiționate, electri
cianul Demeter Alexandru, lucrător 
de categorie specială, a conceput și 
realizat. în premieră, cîteva aparate 
de mare finețe tehnică. Este vorba, 
între altele, de aparatul de verificat 
și reglat regulatorul de tensiune, 
cel de verificat traductor, vitezome- 
tru și turometru, ștandul pentru ve
rificarea releului de semnalizare și 
releului intermediar la autobuze.

Ce înseamnă această activitate ? 
Adrian Cineciu, șef serviciu plan, 
ne-a făcut un mic calcul : valoarea 
pieselor recondiționate în cincinalul 
trecut se ridică la peste un miliard 
lei ; în perioada care a trecut din 
acest an au fost recondiționate 
piese în valoare de aproape 100 mi
lioane lei, urmînd ca, pînă la sfîrși
tul anului, să fie recondiționate 
piese în valoare de 394 milioane 
lei, față de 340 milioane in 1985. 
Aceasta înseamnă, între altele, rein
troducerea în circuitul productiv a 
peste 3 000 arbori cotiți, economi
sirea a circa 1 600 tone metal și 
reducerea cu aproape 200 milioane 
lei a cheltuielilor de producție.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"
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ș.a.) 
Kiss 
uzu- 
era-u 
pro-

noi de repere și 
recondiționate ?

— precizează 
• inginer 

măsură 
și sub- 

foarte costisitoare. Mă 
arborii cotiți și blocu- 

motoarele tip

fi acum 
prezent 

Papai Iuliu, 
sîntem în 

piese 
costisitoare.

CONTRASTE
producției ? Jurnalul calității

Există fel și fel de 
oglinzi. Mai mari, mai 
mici, obișnuite sau de 
cristal. La întreprin
derea de utilaj chi
mic din Făgăraș există 
insă o oglindă 
puțin obișnuită, 
forma unui 
Formula lui 
recunoaștem, 
oasă. Fiecare 
realizat este 
riguros 
primește un punctaj. 
Acordat prin scădere. 
De fapt, fiecare aba-

cursul acestui trimes
tru nu a fost făcută 
nici o reclamație la 
calitate. Dimpotrivă, 
s-au primit multe scri
sori de apreciere.

Așadar, la între
prinderea din Făgăraș 
calitatea este ca o 
oglindă. In care se re
flectă chipul frumos al 
lucrului bine făcut. Și 
se mai reflectă price
perea, seriozitatea 
răspunderea unui 
treg colectiv.

/ 
fermele zootehnice. „Le avem, știu 
bine", susține tehnicianul veterinar, 
șeful fermei, dar de găsit nu le-am 
mai găsit nici după trei ore de sco
tocit. Se pune firesc întrebarea : 
cum și-au desfășurat activitatea pen
tru realizarea sarcinilor, cum au în
cheiat contractele de acord global 
fără a avea întocmit și temeinic 
fundamentat planul pe 1985 ? Ana
liza unor asemenea aspecte pare mai 
degrabă o obligație uitată, atît pen-

au insistat 
retribuirea 
trecut au

consiliului
asupra . ___  ,
muncii. De ce? în anul 
fost semnalate situații în unele fer
me în care încadrarea lucrărilor s-a 
făcut în categorii superioare.

Președintele cooperativei 
inginerul Ioan Pop. releva 
de analize au loc lunar în 
trimestrial în consiliul de 
re. adoptîndu-se operativ 
necesare pentru încadrarea

de conducere 
cheltuielilor cu

agricole, 
câ astfel 
ferme și 
conduce- 
măsurile 
în bare-

înțelege ezitările contabilei-sefe a 
cooperativei. încercăm să aflăm cum 
este condusă evidenta cheltuielilor 
la nivelul fermelor. Alegem la in- 
tîmplare registrul pe 1985. de la fer
ma vegetală Giriș. Nici măcar o pa
gină cu situația corect întocmită, 
în schimb, justificări la infinit : că 
economista de fermă e nou numită, 
că nu are experiență ș.a. Neajunsu
rile sînt însă cit se poate de evi
dente in activitatea de îndrumare si

Un răspuns argumentat, dar și alte două care nu îi onorează 
pe cei puși să gospodărească averea obștească, să asigure 

o eficiență cît mai înaltă la toate produsele agricole

murile de cheltuieli stabilite. Am 
subliniat mai pe larg aceste aspecte, 
deoarece un asemenea mod de lucru 
se reflectă direct în eficiența eco
nomică a întregii activități. De la 
beneficii simbolice, foarte mici. în 
1981. unitatea a înregistrat anul tre
cut un beneficiu important. Ne inte
resăm, în cele din urmă, de costu
rile pe unitatea de . 
răspuns cu exactitate 
atit contabilul-șef, cît și 
cooperativei.

în timp ce la C.A.P.
costurile pe unitatea de produs ne-au 
fost prezentate prompt, atit pentru 
sectorul vegetal, cît si pentru zoo
tehnie. în vecini, la C.A.P. Girișu de 
Cris. răspunsurile veneau tîrziu. 
după consultarea îndelungă a regis
trelor, și de cele mai multe ori apro
ximative. de genul „cam atît". „poate 
ceva mai mult". N-a fost nevoie de 
cine știe ce investigații pentru a

produs. Ne-au 
matematică 
președintele

Sîntandrel

control, chiar din partea contabilei- 
șefe. E limpede că, în atari situații, 
la nivelul fermelor nu se pot de
termina cheltuielile totale și nici cele 
pe elemente, din simplul motiv că 
n-au fost operate în registru. Su
perficialitatea este dezvăluită și de 
neconcordanța dintre datele rapor
tate direcției agricole județene în 

• darea de seamă privind urmărirea 
cheltuielilor și costurilor de produc
ție. cu cele din propria evidentă 
contabilă. La grîu, de pildă, din da
tele raportate prin formular reiese 
că la retribuirea muncii au fost chel- 
tuiți anul trecut 198 000 lei, în vreme 
ce evidenta contabilă a coopera
tivei arată cu 100 000 lei mai puțin. 
La semințe, în formularul trimis di
recției figurează 510 000 lei. iar în 
propria evidentă contabilă — dublu. 
La muncile S.M.A., în formular — 
1 091 000 lei. iar la C.A.P. doar ju
mătate. Solicităm registrul pentru

tru consiliul de conducere, cit si pen
tru organizația de partid din coope
rativă. Nu e de mirare că unitatea 
înregistrează pierderi localizate co- 
vîrșitor în zootehnie.

Viciile de fond constatate la 
operativa agricolă Girișu de 
le-am întîlnit în bună măsură 
C.A.P. Toboliu. Atrage atenția 
tul că nici aici nu e organizată co
respunzător evidenta, nici pe sec
toare. nici pe ferme și brigăzi. Deși 
cunoștea cu unele aproximații cos
turile pe unitatea de produs, conta- 
bilul-sef nici măcar nu avea în ve
dere că ar fi de datoria lui să sen
sibilizeze conducerea cooperativei 
asupra stării economico-financiare a 
cooperativei. Iar cind asemenea teme 
au fost prevăzute pentru analize în 
consiliul de conducere, acestea s-au 
mărginit la generalități, fără a des
prinde cauzele și a adopta măsurile 
necesare. Or. nerealizarea venituri-

co- 
Criș 

și la 
fap-

lor planificate si. mai ales, unele 
cheltuieli suplimentare au făcut să 
se depășească substanțial și costurile 
de producție la unele produse. 
Neexistînd o evidență operativă, ți
nută la zi, nu s-au putut efectua 
analizele lunare asupra evoluției 
cheltuielilor. Așa se face că pe an
samblu, unitatea a încheiat anul tre
cut cu pierderi, datorită, mai 
depășirii cheltuielilor cu 
Fără îndoială, dacă specialiștii 
la Girișu de Criș 
ar fi avut mereu în 
vederile de plan privind 
Iile pe unitatea de produs, 
ranță s-ar fi gîndit.
ori 
facă o cheltuială, 
tea 
aceste
și economiștii de fermă nu și-au 
făcut simțită inițiativa și nici nu au 
dovedit chibzuință gospodărească a- 
duce în discuție însuși modul defec
tuos în care își desfășoară activitatea 
economistul-șef de la consiliul agro
industrial Sînmartin. dar si aparatul 
financiar-contabil al direcției agrico
le județene, al băncii pentru agricul
tură, ceilalți factori cu răsDunderi 
directe în activitatea de îndrumare 
si control. O inerție ce trebuie neîn- 
tirziat înlăturată printr-o activitate 
sistematică, permanentă, în folosul 
înțelegerii depline de către conduce
rile de unități a faptului că urmări
rea si analiza sistematică a costuri
lor de producție constituie Un util 
instrument de control, un barometru 
al realizării unei eficiente sporite, al 
răspunderii pentru gospodărirea avu
ției obștii.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii"

ales, 
furajele, 

de 
și Toboliu 

fată pre- 
cheltuie- 
cu sigu- 
de cîte 
să se

mai 
Sub 

jurnal, 
este, să 
ingeni- 
produs 

analizat 
în final,

este

pu- 
Cu-

tere sau neconcordan- 
ță de la normele de 
calitate stabilite 
depunctată.

Ce cusurgii, ar 
tea gîndi cineva:
surgii, da, e adevărat, 
dar cusurgii in sensul 
bun al cuvintului. Că 
e așa reiese din faptul 
că. tot privindu-și ac
tivitatea in această 
oglindă a calității, cei 
de aici au invățat să 
muncească tot 
bine. Dovadă ?

mai
In

Ș> 
in

ori 
au dat dispoziții 

’ ’ . la oportunita- 
acesteia. Iar faptul că în 

două unități contabilii-șefi 
nu

Mic dicționar de matematici

• Integrală 
cină de plan 
cu entuziasm 
putui lunii, raportată 
după aceea parțial, așa 
cum se procedează la 
întreprinderea de în
călțăminte din Huși, 
care și-a onorat sar
cinile la export numai 
in proporție de 50 la 
sută.

superioare
— sar- 
primită 

la ince-
— punct 
bizar al 
Intreprin-

• Prismă 
de vedere 
conducerii 
derii de ventilatoare
din București, care a 
hotărît să livreze a- 
gregatul de incălzire- 
absorbție, așteptat la 
întreprinderea de rul
menți Alexandria, 
după expirarea terme-

Innului de punere 
funcțiune.

• Limită — situație, 
creată de întreprinde
rea metalurgică de 
utilaj minier din Baia 
Mare, care de ani de 
zile nu-și onorează 
contractele față de 
întreprinderea meta
lurgică din Bacău.

numai posibilă, ci și necesară obți
nerea unei înalte productivități in 
munca constructorilor, reducerea 
stăruitoare a cheltuielilor materiale, 
prin promovarea unor soluții con
structive și tehnologii de execuție 
moderne și economice, folosirea 
unor materiale de construcții noi, 
cu caracteristici superioare.

Avind drept punct de plecare ne-

sebită însemnătate necesită orien
tarea hotărită a fondurilor finan
ciare și materiale spre dotarea cu 
mașini și utilaje moderne, de înalt 
randament, pentru că acestea 
dau efectiv producție. O precizare 
esențială : reducerile prevăzute nu 
trebuie să afecteze nici capacitatea 
de producție a fiecărui obiectiv de 
investiții și nici indicatorii tehnico-

Răspunderi importante revin pro
iectanților, tuturor specialiștilor din 
institutele care elaborează docu
mentațiile tehnico-economice pentru 
noile obiective de investiții. Pornind 
de la lipsurile serioase semnalate în 
acest domeniu, ministerele titulare 
de investiții, organele de sinteză și 
de direcționare au datoria de a de
pune eforturi permanente pentru

cesitatea obiectivă de a folosi mal 
rațional mijloacele financiare _și 
materiale, sarcina de reducere, in 
cursul acestui cincinal, a costurilor 
de investiții cu 200—250 miliarde lei 
— sarcină trasată de secretarul ge
neral al partidului — trebuie să an
gajeze, practic, toate forțele cu 
atribuții și răspunderi în acest 
domeniu : titulari și beneficiari 
de investiții, proiectanți, con
structori și montori, furnizori de 
utilaje și producători de materiale 
de construcții. Criteriul primordial 
ce trebuie să guverneze permanent 
activitatea factorilor menționați tre
buie să-l constituie analiza profun
dă, pină la ultimul leu și gram de 
material, a eficienței cu care sînt fo
losite fondurile investite. Evident, 
îndeplinirea acestei sarcini de deo-

economici aprobați, ci, dimpotrivă, 
să determine îmbunătățirea sensibi
lă a acestora.

Pe șantiere, direcția principală de 
acțiune o constituie, de bună seamă, 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii, prin accelerarea in
troducerii progresului tehnic in con
strucții. De la pregătirea tehnolo
gică temeinică și extinderea meca
nizării complexe la fiecare lucrare 
în parte, pină la adoptarea unor 
metode de lucru rapide și ridicarea 
nivelului de calificare și policalifi
care a forței de muncă — iată un 
vast cîmp de acțiune pentru con
structori și montori, de manifestare 
a inițiativei și responsabilității mun
citorești, în vederea înfăptuirii 
exemplare a sarcinilor încredințate 
de partid.

asigurarea unei îndrumări ș( condu
ceri unitare a proiectării. Cum e și 
firesc, accentul trebuie pus pe sta
bilirea oportunității și necesității 
fiecărei lucrări propuse, fapt care 
presupune perfecționarea continuă a 
pregătirii proiectanților; orientarea 
lor sistematică spre alegerea celor 
mai avansate soluții de inginerie 
tehnologică și constructivă aplicate 
pe plan național și mondial, limi
tarea corespunzătoare a volumului 
și suprafețelor construcțiilor, in 
funcție de necesitățile strict deter
minate de procesele tehnologice, 
asigurarea unui control eficient asu
pra proiectelor de execuție, urmă
rirea permanentă și rezolvarea ope
rativă a tuturor problemelor legate 
de executarea, punerea în funcțiune 
și atingerea parametrilor proiectați

la toate noile obiective și capacități 
productive. în acest scop, se impun 
extinderea proiectelor tip, introdu
cerea de noi tehnologii, pe baza că
rora să se asigure reducerea consu
murilor energetice și materiale, folo
sirea unor materiale mai puțin defi
citare. Totodată insă, se cere inițiat 
un amplu „dialog" cu producătorii 
de materiale de construcții în vede
rea punerii la punct, asimilării și 
introducerii rapide în fabricație a 
unor materiale și elemente de rezis
tență ușoare, ieftine, moderne.

Departe de a epuiza toate aspectele 
de care este legată strîns creșterea 
eficienței economice a investițiilor, 
se cuvine să relevăm că pentru oa
menii muncii de pe șantiere, pentru 

• toți factorii angajați în domeniul in
vestițiilor nu există sarcină mai im
portantă decît aceea de a-și concen
tra la maximum forțele, energiile 
pentru ca fiecare din zilele următoa
re să fie o zi a ritmurilor înalte in 
execuția lucrărilor, astfel ca, în în- 
timpinarea aniversării a 65 de ani de 
la întemeierea partidului, să fie date 
în funcțiune un număr cit mai mare 
de obiective și capacități de produc
ție. Rezultatele obținute pină acum, 
puternicul potențial tehnic și uman 
care acționează în acest important 
sector .al economiei naționale dau 
garanția că obiectivele de in
vestiții din acest an și cincinalul 
1986—1990 vor fi puse în funcțiune 
la timp. în condițiile unei înalte efi
ciente economice.

Coșmar
Faptele sint strict 

autentice. Fix, din 
două in două săptă
mâni, constructorii de 
la întreprinderea an
trepriză de construc
ții-montaj Reșița trec 
printr-un adevărat 
coșmar. Și ce coșmar! 
Nici mai mult, nici 
mai puțin depozitele 
întreprinderii sint su
puse unui control mi
nuțios. Și, fix din două 
in două 
constatările 
mai 
orice 
piese

săptămîni, 
sint nu- 

bune să le taie 
chef : utilaje și 
găsite in dezor-

de slab gospodar
dine, materiale dete
riorate sau distruse, 
spații folosite necores
punzător. Și așa mai 
departe.

Nici nu le vine să 
creadă constructorilor 
că necazul ăsta cade 
pe capul lor cu atita 
punctualitate. Ce să-i 
faci, nu sint obișnuiți 
bieții 
ceVa. 
felul 
scape
să dispară din depo
zite in ziua 
lui, ba să le

oameni cu așa 
Au căutat ei tot 
de soluții ca să 

de coșmar. Ba

controlu- 
pună la-

cât la poartă, ba 
plece in concediu, 
un făcut, nimic nu 
ajutat! Ceva-ceva i-ar 
ajuta totuși. I-ar aju
ta dacă ar pune mina _ 
pe mătură, ar curăța 
curtea, ar aranja de
pozitele, ar stivui ma
terialele și pune la 
adăpost utilajele. Dar 
cine mai are timp si 
se gindească la ches
tiuni atit de mărunte, 
cind peste o zi-două 
se-mplinește iarăși so
rocul de două săptă
mâni ?

să 
Ca 
i-a

Discuție între 
și ucenicul său

— Iar ai venit tîrziu 
la program, tinere.

— Tîrziu, dar sigur, 
meștere.

— Nu puteai să te 
grăbești și tu ca cei
lalți ?

— Una e să alergi, 
alta să sosești.

— Da, dar ieri n-ai 
sosit deloc.

— Nimeni nu e per
fect in toate.

— Simt că-mi pierd 
răbdarea cu tine.

— Cine nu rabdă 
rezistă puțin, meștere. 
Nu uita că lumea e a 
celor calmi.

I

un meșter
prea

toată fa-— Te știe
brica de chiulangiu.

— Păcat, rufele mur
dare se spală-n fa
milie.

— Promite măcar că 
n-o să se 
timple.

— Cine 
șor uită

tot 
A, 

tn- 
va-

moi în

u- 
de 

Nu-mi 
acest

promite 
la fel 

ușor, meștere, 
cere să încalc 
principiu.

— Hai, treci 
la treabă! Nu-i vezi pe 
ceilalți cum muncesc ?

— Nu știu, n-am 
văzut, că pe-acolo 
n-am trecut.

repede

înțelept
Și discuția a 

continuat. Unde ? 
era să uităm. La 
treprinderea de
goane din Arad, locul 
in care, de la o vreme, 
s-gu aciuat niscaiva 
ucenici ..foarte înțe
lepți". care nu prea 
dau pe la lucru, iar 
cind iși fac apariția nu 
se țin de treabă. Știu 
ei ce știu. Dacă nu-i 
sancționează nimeni, 
atunci poate să-i mus
tre cit o vrea.

Cristian 
ANTONESCU 
și corespondenții;
„Scinteii"
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CĂMINUL CULTURAL 

vatră spirituală a satului

SUB SEMNUL
ANULUI INTERNAȚIONAL 

AL PĂCII
Cu siguranță că una dintre domi

nantele Festivalului național „Cîn- 
tarea României1* * este caracterul 
de masă, cuprinderea la scară națio
nală a sute de mii de talente din 
domeniile artei, culturii, științei, 
tehnicii, fructificarea capacității lor 
creatoare, împletirea organică a 
acestor activități extraprofesionale 
cu producția, cu munca. Mai mult, 
deplasarea centrului de greutate al 
tuturor manifestărilor spre locurile 
unde se realizează producția, fie că 
se numește platformă industrială, 
șantier de construcții sau fermă agri
colă etc., pentru ca o dată mai mult 
acțiunile cultural-educative să vină 
direct în sprijinul producției : de la 
dezbaterile profesionale pînă la 
popularizarea inițiativelor, a expe
riențelor reușite, de la potențarea la 
un nivel superior a serbărilor tradi
ționale ale spiritualității poporului 
nostru și pînă la teme politice de 
importanță majoră, științifice, de 
educație cetățenească.

• Teatrul Național (14 7171, sala
mică): Jocul ielelor — 17,30 (sala
Atelier): Arheologia dragostei — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român): Recital de 
vioară Gabriel Croitoru — 19
• Opera Română (13 18 57): Albă ca 
zăpada șl cel 7 pitici (premieră) — 
18
• Teatrul de operetă (14 80 11): Se
cretul lui Marco Polo — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Gln-Rummy — 18,30; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44): Hamlet — 16

dacă nu o modalitate firească de 
reciclare ? Și atunci, de ce s-o des
fășurăm paralel sau succesiv cu a- 
ceasta cînd concentrarea eforturilor, 
și dintr-o parte, și din alta, ar pu
tea duce la rezultate superioare ?

Din această perspectivă ne-am a- 
dresat tovarășului ing. Mihai Tăl- 
peanu, director tehnic al combina
tului :

— Fără să pierdem din vedere va
loarea deosebită a inițiativei locale 
și reținind ca un principiu funda
mental că e mai bine să se încerce 
modalități noi și variate de perfec
ționare decît să se aștepte „instruc
țiuni" în acest sens, vă întrebăm : 
totuși, prin chiar faptul că unele 
dintre măsurile amintite reiau de-

mersuri specifice reciclării, aceasta 
nu-și reduce din consistență, nu in
tră intr-o uzură psiho-morală ?

— De fapt, asemenea măsuri nu 
sint cauze, ci consecințe ale eficien
tei reduse specifice unora dintre ac
țiunile de perfecționare — ne-a răs
puns interlocutorul. Căutăm să mai» 
suplinim cum putem ceea ce, de 
fapt, nu realizăm prin cursurile de 
perfecționare. Și nu realizăm din 
mai multe motive : documentarea 
este, cum știm, insuficientă, la fel 
și spațiul ; cursurile de reciclare se 
desfășoară în hale, altele intr-un 
birou al maistrului, altele prin boxe, 
barăci și alte asemenea dependințe. 
Dacă am reuși să Ie asigurăm mii
lor de muncitori măcar un scaun și 
o masă, pe care să mai poată și 
nota cite ceva din ceea ce ascultă 
sau văd, ar fi mare lucru. Dar nu 
reușim întotdeauna. Apelăm frec
vent la cele două licee de pe plat
forma noastră, dar și aici cursurile 
de zi sau serale se suprapun ade
seori cursurilor noastre.

— Și totuși, din evidențe reiese că 
aproape toate cursurile se țin cu re
gularitate.

— De ținut se țin, dar, vă dați 
seama, în aceste condiții nu știm 
exact cîți și, mai ales, cum partici
pă. Unii vin, alții vin și pleacă, alții 
nu vin deloc. N-ai întotdeauna

Nu o dată secretarul general al 
partidului a subliniat că Festivalul 
național „Cîntarea României**  trebuie 
să găsească în toate comunele și sa
tele țării un cîmp larg de afirmare 
• minunatului geniu creator al țără
nimii noastre, care a făurit de-a lun
gul secolelor atîtea comori de artă. 
„O atenție deosebită — spunea to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
— trebuie acordată activității cultu
ral-educative de la sate astfel incit 
aceasta să stimuleze dezbaterea ce
lor mai importante probleme, să răs- 
pindească experiența înaintată in 
muncă și viață, să contribuie la edu
carea materialistă a țărănimii, la în
sușirea noilor cunoștințe științifice, 
la introducerea spiritului revoluțio
nar in satele noastre, Ia formarea 
omului nou, cu o inaltă conștiință 
patriotică și socialistă**.

Căminul cultural — inima vieții 
■pirituale a satului românesc ; locul 
unde toată suflarea așezării respec
tive (fie cooperator sau elev, profe
sor sau medic sau tehnician etc.) 
găsește lăcașul primitor în care se 
poate informa, se poate instrui, se 
poate cultiva, iși poate demonstra 
talentele artistice, spiritul inventiv. 
...Dar să continuăm ancheta noas
tră în alte . trei județe ale. țării, 
pentru a vedea care au fost pulsul 
vieții, inițiativele căminelor cultu
rale in ultimele luni, cum s-au 
implicat forurile locale în conturarea 
unei agende cultural-educative cit 
mai substanțiale, mai eficiente, de 
rezonanță.

Comuna Căpușu Mare, pitorească 
așezare de la poalele Munților Apu
seni ; în miez de februarie a lansat 
un dialog competitiv (inițiativă a 
Comitetului județean de cultură și 
educație socialistă Cluj) — una din
tre cele mai interesante forme de 
organizare a unor manifestări cultu
ral-educative, binevenită în această 
etapă de masă a Festivalului națio
nal „Cîntarea României**.  Artiștii 
amatori ai căminului cultural aveau 
ca parteneri de concurs pe cei din-» 
Gilău : ansambluri folclorice, forma
ții de obiceiuri, recita,tori, echipe de 
dșțnstyri populare, ambiția lor fiind 

(ținlnd seama că la ultima ediție a 
Festivalului național „Cîntarea 
României**  nu au avut nici un repre
zentant 1 ?) de a da o frumoasă re
plică vecinilor lor. Și dovadă că au 
reușit, au fost cuvintele de apre
ciere rostite chiar de Maria Cosma, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid șl director al Căminului cul
tural din Gilău. Dar acesta a fost 
începutul. O nouă fază, un nou 
dialog a urmat la Căminul cultural 
din Apahida, unde apahidenii i-au 
întîlnit pe cei din Bonțida. S-au tes
tat opiniile sătenilor asupra pro
gramelor, cele 18 membre ale for
mației vocal-folclorice din Dezmir, 
care au avut mare succes Ia Sl- 
ghetu Marmației, la Festivalul de 
datini și obiceiuri laice, s-au hotărît 
să se prezinte cu costume populare 
autentice, adică din cele de pînză 
țesută la război, cu motive florale, 
cum se mai găsesc prin lăzile de 
zestre; au fost antrenați membrii

cercului de obiecte populare, și-au 
dat concursul toate forțele satului — 
cum declara și Eugenia Moldovan, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid — pasionați animatori cultu
rali precum Etelca Vasiliev, Vasile 
Marchiș, Daniel Păcurar, Ionel Mu- 
reșan, Felicia Coroi, Dănilă Pop, ca
dre didactice, cooperatori... „Sint 
multe alte comune mureșene unde 
există o bogată activitate politico- 
ideologică și cultural-artistică desfă
șurată de căminele culturale — re
lata Maria Cristian, președintele Co
mitetului județean de cultură și 
educație socialistă Cluj. Aș numi 
comunele : Sîncrai, Aghireș, Cătina, 
Călățele, Viișoara (unde ființează o 
cunoscută formație corală). Urca 
(unde se află virtuozi dansatori), 
Dumbrava, Stoiana... Interesant că a 
crescut numărul formațiilor artistice 
sătești (în momentul de față — 
peste 300 !), iar numărul creatorilor 
populari a ajuns la aproape 1 000 ! 
Se colaborează cu instituțiile artisti
ce profesioniste, cu Muzeul etnogra
fic al .Transilvaniei, conservatorul 
de muzică, filiala Uniunii compozi
torilor. Asociația scriitorilor... în 
prim-plan însă se află dezbaterile 
profesionale legate de realizarea 
sarcinilor economice, a programelor 
speciale din agricultură, simpo
zioanele privind Împlinirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului și sărbă
torirea celor 65 de ani de la 
crearea partidului, documentele re
centei plenare a C.C. al P.C.R.".

Cine nu a auzit despre corul Că
minului cultural din Buteni, 
județul Arad, cor mixt de 80 
de persoane, laureat la toate 
edițiile Festivalului național „Cîn- 
targș ^României", fprmație . in
struită de prof. Slobodan PasculoVici.' 
și țăranul cooperator IHe Lustrea, 
pentrp care, cu cîțiva. ani In urmă. 

In semn de recunoaștere a eforturi
lor, a izbînzilor artistice, a cintat co
rul „Madrigal**  ? Dar aici fiin
țează și o fanfară, și o forma
ție de dansuri populare, și 
echipa de teatru, care a inclus în re
pertoriu, de curînd, „D’ale carnava
lului**.  sl un grup de muzică tînără. 
și soliști, și cinci cursuri ale Uni
versității cultural-științifice ș.a.m.d. 
Așa cum la căminele culturale din 
Secusigiu, Pecica, Virfurile, Almaș, 
Covăsînț, Sîntana etc. se propun 
expuneri, dezbateri, schimburi de 
experiență... Pentru că, în general, în 
primele luni ale anului s-au notat 
aproape patru mii de acțiuni consa
crate aprofundării documentelor de 
partid, legilor țării, lărgirii orizontu
lui de cunoștințe științifice, tehnice, 
economice, cultural-artistice, și-au 
desfășurat programul 165 de brigăzi 
științifice, 356 de cursuri din cadrul 
Universității cultural-științifice, la 
care sint înscriși peste 19 000 de oa

meni ai muncii ! Din noiembrie, de 
cînd s-a declanșat faza de masă a 
celei de-a șasea ediții a Festivalului 
național „Cîntarea României**,  și pînă 
în prezent, în peste 50 de localități 
s-au aplaudat concursuri, dialoguri, 
s-au propus variante repertoriale, 
s-au înființat noi formații... Nu am 
aflat însă ce pregătesc coriștii din 
Buteni ? !

Se vorbește pretutindeni în țară 
despre roadele permanentizării acti
vităților politico-educative, cultu
ral-artistice la căminele culturale, 
despre reușitele acestor lăcașuri, 
adevărate vetre spirituale 1 Ast
fel, și tulcenii declară că pe 
lingă cei 16 000 de artiști ama
tori, pe lingă cele 200 de cercuri și 
cenacluri de creație existente (adică 
1 300. de formații 1) ultimele luni au 
adăugat încă 120 de formații artisti
ce. „Mai mult. — cum declara Er
nesto Mihăilescu, vicepreședinte al 
Comitetului județean de cultură și 
educație socialistă Tulcea — ample 
acțiuni politico-ideologice, urmate de 
festivaluri artistice, începute în ia
nuarie, au urmărit sprijinirea locali
tăților rurale și a satelor izolate. 
Spre exemplu, Letea, Periprava, 
Gorgova, Caraorman, Meșteru, Vis- 
terla, Rahmanu, Nifon, Valea Teilor 
— unde, de ani de zile, căminele 
culturale respective păreau părăsi
te**.  S-au lansat interesante dezba
teri politico-ideologice, programe 
6ub genericul „Sărbătoarea satului 
nord-dobrogean**  intr-un fel ur- 
mînd exemplul sătenilor din Pece- 
neaga, Starichioi, Niculițel, Turcoaia, 
a celor din Luncavița și Văcăreni, 
unde sint recunoscuți meșteri popu
lari, membri ai unor formații eta
lon. „Numai socotind că în ultimii 
trei ani numărul creatorilor s-a du- 
bla't*  — opina Nicolae Grigor'S, se
cretar-adjunct al Comitetului comu
nal de partid' Luncavița — majori

tatea obținînd premii la Festivalul 
național „Cîntarea României**,  și pu
tem să înțelegem, o dată mal mult, 
larga rezonanță a acestei generoase 
manifestări, pătrunderea ei pînă în 
cele jnai depărtate comune**.

Primăvară bogată în agendele că
minelor culturale ! S-au înființat noi 
formații artistice, se primenesc reper
toriile corale, costumele dansatorilor 
se doresc a fi cit mai adevărate, 
după specificul zonelor respective, 
se lansează dialoguri, dezbateri, 
mese rotunde, simpozioane pe teme 
politico-educative, științifice, profe
sionale, în legătură cu sarcini de ul
timă oră în agricultură și în mod 
deosebit programe de cinstire a ani
versării creării partidului. Primăvară 
culturală bogată in majoritatea loca
lităților rurale., Sint însă în atenția 
forurilor de resort și comune pre
cum Florești, Aiton (județul Cluj), 
care, pînă în prezent, nu s-au în
scris cu nici o formație în faza de 
masă a Festivalului național „Cîn
tarea României**,  alte așezăminte 
culturale clujene care apar fără 
vlagă, fără inițiativă și mai ales fără 
preocuparea de a ieși din somnolen
ță, de a-și aduce aminte că nu de
parte de ele se plămădesc neîntre
cutele serbări „Avram Iancu**  de la 
Mărișelu din Munții Apuseni, cele 
de pe dealul Bobîlna (ce invocă mo
mentele vestitei răscoale) sau de pe 
Măgoaja (în memoria lui Pintea Vi
teazul) sau atîtea alte programe de 
informare, de educație, de cultură 
generală... Așa cum, la alt capăt de 
țară, căminele culturale tulcene Eni- 
sala. Ceamurlia de Sus. 6 Martie 
par părăsite, sau altele (Somova, 
Baia) nu-și deschid ușile decît pen
tru programele distractive, respectiv 
pentru serile de dans, adică joia și 
duminica. Așa cum la Iratoșu, Sem- 
lac, Dorgoș, Șilindia și Zărand (ju
dețul Arad) așa-zisele „acțiuni cul
tural-educative de masă**,  și puține 
la număr, este știut, sint superfici
ale, formale, cu o foarte slabă par
ticipare, iar în localitățile Tîrnova, 
Seitin. Hălmagiu. Șagu. Bata — de 
mult nu s-au mai văzut interesante 
programe, reacția sătenilor fiind 
clară : absența. Și, cite exemple nu 
ar mai putea fi citate despre forma
țiile de toate genurile (dar în special 
corale, tarafuri etc.) reprezentînd că
mine culturale care-și aleg reperto
rii neadecvate posibilităților lor, des
pre acele ansambluri folclorice care 
nu respectă specificul zonei respecti
ve, despre împlinirea sporadică a co
laborării artiști amatori — artiști 
profesioniști... Să nu uităm : cămi
nul cultural este vatra spirituală a 
satului, este, alături de școală, ini
ma unei așezări, iar acolo unde oa
menii iși iubesc munca și tradițiile 
și toate legăturile nevăzute cu pă- 
mîntul, acest lăcaș de cultură îșl de
monstrează tinerețea spiritului, do
rința clară de a fi în pas cu timpul.

Smaranda OȚEANU, Marin 
OPREA, Tristan MIHUȚA, 
Neculai AMIHUEESE1

Stiinta să• »
In fața actualei situații interna

ționale deosebit de complexe și 
contradictorii, cind încordarea se 
menține și chiar se accentuează, 
cind spirala înarmărilor con
tinuă să se desfășoare verti
ginos, poziția profund construc
tivă reafirmată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reprezintă un 
act de inaltă responsabilitate po
litică față de viitorul poporului 
român, ca si al întregii ome
niri. îndemnurile înflăcărate ale 
secretarului general al partidului la 
încetarea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare, la promovarea 
unei politici care si asigure pacea, 
existența liberă și demnă a fiecărui 
popor reflectă pasiunea si fermi
tatea cu care președintele țării, 
România socialistă promovează a- 
ceste idealuri nobile ale umanită
ții. Declarația-Apel a F.D.U.S. 
ca și Declarația Marii Adu
nări Naționale, amplul program 
de acțiuni concrete pentru ca 
Anul Internațional al Păcii 
să deschidă calea unor soluții con
structive și durabile pentru pre- 
întimpinarea unei catastrofe nu
cleare, pentru o largă afirmare a 
progresului tuturor națiunilor con
feră o nouă dimensiune concepției 
profund umaniste a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, subliniind, in 
același timp, cu putere, vocația de 
pace a poporului român. Ea coincide 
cu modul de gindire al fiecăruia 
dintre noi, cu dorința și năzuința 
sinceră de a munci pașnic și a trăi

A sosit momentul trecerii de la vorbe la fapte
Prin însăși firea sa, poporul 

român a fost, este și va fi întot
deauna un popor pașnic. Locuitorii 
acestei țări mici, dar mare iubitoa
re de pace, care nu și-au pătat 
niciodată demnitatea amestecin- 
du-se in treburile interne ale ve
cinilor, și-au rostuit cu forța minții 
și a brațelor viitorul lor și al ur
mașilor. Cum este și firesc, urind 
războiul distrugător, și-au întărit 
dragostea față de pămlntul lor stră
moșesc, de casa părintească, de 
ulița copilăriei, de fabrica unde au 
învățat o meserie. Afirm in de
plină cunoștință de cauză că din- 
totdeauna poporul nostru a avut 
vocația de constructor, vocație care, 
de cind a devenit stăpin pe pro
priile sale destine, din acel de 
neuitat 23 August 1944, s-a mani
festat cu și mai multă vigoare, iar 
in perioada inaugurată de Congre
sul al IX-lea al partidului pe care 
cu legitimă mândrie patriotică o 
numim „Epoca Ceaușescu", s-a 
afirmat plenar.

In calitate de constructor, am 
contribuit. împreună cu soția, cu 
care lucrez in dceeași echipă, la

devină o armă a vieții
în colaborare cu toate națiunile de 
pe planeta noastră.

Trăim intr-o epocă în care revo
luția tehnico-științifică a devenit 
un fenomen atotcuprinzător, fiind 
martorii celui mai mare avînt al 
gîndirii științifice a omenirii, asis- 
tind la descoperiri epocale, datorită 
cărora omul a reușit să cunoască 
mai bine Terra și sistemul plane
tar, să pătrundă mai adine în mi
crostructura materiei, să descifreze 
mecanismele vieții și eredității.

Din păcate, constatăm cu amără
ciune că tot pe calea științei și teh
nicii s-a ajuns în zilele noastre la 
deturnarea brutală a cercetărilor 
științifice de la rosturile lor firești, 
la folosirea acestora in scopul creă
rii de noi și noi arme perfecțio
nate, al creșterii continue a arsena
lelor militare, care pun omenirea 
sub amenințarea crescindă a distru
gerii totale. De aceea provoacă o 
profundă îngrijorare și dezaproba
re noua experiență nucleară efec
tuată in aceste zile in Statele Uni
te. Faptele arată că, in condițiile 
cind cele două mari puteri dispun 
de cantități uriașe de arme, capa
bile să distrugă de mai multe ori 
întreaga omenire, nimic nu poa
te îndreptăți continuarea expe
riențelor nucleare. Rațiunea în
săși refuză să admită ca normal 
faptul că o parte importantă a per
sonalului cu cea mai inaltă califi
care este sustras de la activitatea 
pașnică și implicat in cercetarea, 
proiectarea și producerea ce
lui mai distrugător armament 
pe care l-a cunoscut omenirea.

înălțarea unor obiective destinate 
oamenilor, vieții și bunăstării lor. 
Pot spune cu satisfacția datoriei 
împlinite, că am lăsat în urma 
noastră lucruri durabile, cum ar fi 
casa de cultură a științei și teh
nicii pentru tineret, sala sporturilor 
„Dacia", ansamblurile de locuințe 
de pe Calea Unirii și Bulevardul 
Karl Marx, la care se adaugă cele 
din cartierele Tipografiei, Doro
banți, Broșteni, spitalul din viitorul 
oraș Nehoiu și cel din Rimnicu 
Sărat. Acum ne-am concentrat efor
turile pentru înălțarea in munici
piul Buzău a unui nou centru civic, 
care va constitui in curînd încă o 
veritabilă „carte de vizită" a arhi- 
tecților și constructorilor buzoieni. 
Am putut înălța toate acestea pen
tru că am avut liniște și pace. 
Iată de ce nu pot concepe ca 
roadele gîndirii, ale muncii și sa
crificiilor noastre s<! se irosească 
absurd, ca urmare a unui război pe 
care nici un cuget limpede de pe 
planeta noastră nu ll dorește și nu 
îl poate dori.

; Numai tregîndu-se de la vorbe 
la: fapte, după exemplul atit

»
Tocmai de aceea, In cadrul am

plei mișcări pentru pace a poporu
lui nostru, participă oamenii de ști
ință și cultură. In această partici
pare se relevă cu pregnanță și acti
vitatea Comitetului național român 
„Oamenii de știință și pacea", con
dus de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, care, prin 
puternica sa personalitate de repre
zentant de frunte al științei con
temporane, conferă o strălucită ex
presie vocației de pace a oameni
lor de știință, artă și cultură din 
țara noastră, acționind in direcția 
intensificării colaborării cu organi
zații și foruri similare de pretutin
deni, pentru ca știința, cultura să 
servească exclusiv păcii, înțelegerii 
între națiuni, asigurării bunăstării 
și fericirii tuturor popoarelor.

Conștienți de faptul că activitatea 
de cercetare științifică și tehnolo
gică se dezvoltă mult mal firesc și 
mai amplu in condiții de pace și 
înțelegere, noi, colectivul de oa
meni ai muncii din Institutul de 
chimie din Cluj-Napoca, sintem 
hotărîți să ne consacrăm întreaga 
energie pentru ca minunatele cuce
riri ale științei și tehnicii să fie 
puse numai în slujba păcii și pro
gresului, pentru ca știința să devi
nă o armă a vieții, tar pacea să 
triumfe pe planeta noastră.

Prof. univ. dr.
Gheorqhe MARCU 
director al Institutului de chimie 
Cluj-Napqca

de strălucit al României, al 
președintelui său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, omenirea va fi 
scutită de coșmarul unei conflagra
ții mondiale pustiitoare, va avea la 
dispoziție răgazul cuvenit și resur
sele necesare pentru înfăptuirea 
proiectelor de progres și bunăstare, 
în deplină libertate și indepen
dență, in liniște și pace. Iată 
de ce mă alătur cu toată ființa 
programului complex de dezar
mare pe care România, prin glasul 
de inaltă autoritate al președin
telui Nicolae Ceaușescu, îl propune 
tuturor statelor și- popoarelor lumii, 
chemărilor insuflețltoare adresate 
de Frontul Democrației și Unității 
Socialiste și de Marea Adunare Na
țională tuturor celor ce le este 
dragă pacea și sint gata de a face 
totul pentru înlăturarea definitivă 
a spectrului sumbru al unui cata
clism nuclear.

Petru BURLACU 
muncitor, brigada nr. 3, 
întreprinderea Antrepriză 
de construcțil-montaj Buzău

Arta, un mijloc de înțelegere 
a realității, a vieții poporului

Conștiința mereu vie a unei is
torii eroice, pilduitoare, nu în
seamnă desigur evadare din actua
litate, ci mai curind o evidență a 
actualității istoriei, un mod de a 
păstra mereu vie valoarea exem
plară a marilor întîmplări ale 
timpurilor trecute.

Iar dacă bunuri spirituale acu
mulate de-a lungul unor întregi 
generații s-au dovedit capabile să 
exprime la un înalt nivel elemen
tele specifice ale creativității ro
mânești, numeroase lucrări con
temporane continuă să ateste fap
tul că istoria a furnizat, și conti
nuă să o facă, izvoare mereu 
proaspete pentru sensibilitatea ar
tiștilor de astăzi. Noi contribuții 
se adaugă celor vechi ; contribuții 
capabile să pătrundă însăși esen
ța existenței acestui popor, să-i 
urmărească permanenta devenire.

în atelierul maestrului clujean 
Paul Sima am descoperit, recent, 
numeroase astfel de lucrări inspi
rate de o istorie pilduitoare, lu
crări mature, de substanță, în care 
exprimarea clară a ideilor se aso
ciază unei înalte conștiințe artis
tice.

— La Cluj-Napoca, București, 
Oradea, Zalău, Galați, Bistrița- 
Năsăud, pretutindeni unde ați des
chis expoziții personale, lucrările 
dv., prezente de altfel și în marile 
expoziții colective ale ultimilor 
ani, aduceau o marcată preferință 
pentru istorie. Nu doar pentru is
toria Transilvaniei, ci cu mult mai 
larg, pentru istoria întregii țări. Ce 
loc ocupă această preocupare in 
activitatea dv. ?

— Cred că arta autentică nu poa
te să nege niciodată tradițiile de 
cultură și de sensibilitate. Numai 
asimilind tradițiile pe care i le-au 
transmis strămoșii, artistul va 
reuși să găsească calea către acele 
expresii care pot comunica un me
saj valabil dincolo de orice distan
tă. Există adevăruri ale istoriei, 
așa cum există adevăruri ale ar
tei. îmbinarea lor mi se pare pli
nă de interes. Există eroi ai isto
riei noastre al căror chip nu a. fost 
păstrat de nici un fel de documen
te. A reconstitui o asemenea figu
ră, mai precis a o imagina cu 
mijloacele artei contemporane mi 
se pare o inițiativă plină de inte
res. Iată de exemplu, dacă putem 
vorbi despre un prezumtiv por
tret al lui Decebal pe Columnă, 
in privința lui Burebista nici un 
fel de indicii iconografice nu ne-au 
parvenit. M-a atras figura acestui 
înaintaș al nostru pe care l-am 
imaginat ca pe un țăran român 
trecut de o anumită vîrstă, în tră
săturile căruia predomină înțelep
ciunea, o anume atitudine medita
tivă și mai puțin forța fizică, deși, 
probabil, nici aceea nu-i lipsea. Am 
accentuat însă mai mult gravita
tea trăsăturilor, am insistat asupra 
privirii inteligente pentru că sint 
convins că numai datorită acestor 
calități a putut domina și conduce 
un teritoriu atît de vast.

Am citit multă istorie și cred că 
acest gen de lecturi, atunci cînd 
subiectul te preocupă cu adevărat, 
nu pot decît să îmbogățească, prin 
noi elemente, interpretarea artis
tică a evenimentelor esențiale. 
Există o aură de legendă care în

văluie faptele memorabile ale ce
lor vechi, o aură care impune un 
respect deosebit. Cred că un su
biect istoric (cel puțin în cazul 
creației mele lucrurile se intîmplă 
așa) îți oferă o libertate de ex
presie in plus.

Nu doar istoria Transilvaniei 
îmi este apropiată, ci istoria între
gii țări. Cu aceeași pasiune m-am 
apropiat de problemele rezolvării 
compoziționale a legendei descăle
cării lui Dragoș, dar și de acelea 
ale evocării Marii Adunări Națio
nale din 1918, sau de abordarea, 
într-o compoziție alegorică, a unui 
subiect complex, cum este „Reipu- 
blica“.

M-au interesat întotdeauna acele 
subiecte istorice care, prin gradul 
lor mare de generalizare, mi-au 
permis o interpretare mai liberă. 
Ca de pildă această compoziție cu 
două personaje profilate pe o 
poartă maramureșeană. Din ce an? 
Din ce secol ? Nu am exprimat-o 
(prin elemente de costum) in mod 
intenționat pentru că am dorit să 
comunic in primul rînd ideea de 
permanență a istoriei. Ca și în- 
tr-un portret -alegoric al Transil
vaniei — pe care am înfățișat-o 
sub trăsăturile unei femei mature, 
hotărite. Firește, mijloacele de ex
presie sînt cu totul altele decît 
acelea folosite de un Rosenthal, 
care în secolul trecut înfățișa 
România revoluționară. Sentimen
tul care a stat la baza alcătuirii 
ei este însă tot atașamentul față 
de glia străbună.

— Compozițiile inspirate din via
ta satului transilvan sînt o perma
nență în activitatea dumneavoas
tră. Ce v-a îndemnat să le reali
zați ?

— Satul românesc și mai ales 
oamenii lui au fost pentru mine, 
dintotdeauna, pasionante motive 
de inspirație. M-am întors mereu 
spre locuitorii satelor transilvane 
pe care mi-a plăcut să-i privesc 
în clipele lor de muncă sau de 
meditație. M-am apropiat de stră
vechile lor obiceiuri folclorice me
reu uimit de demnitatea ancestra
lă a oamenilor acestor ținuturi. în 
numeroase schițe am fixat mo
mente ale vieții care se desfășoa
ră cotidian în lumea satului, dar 
pe care le-am perceput ca fiind 
pline de o fabuloasă încărcătură 
materială. Pornind de aici, de la 
rezonanta gravă și aspră, aparent 
simplă, dar atît de profundă a vie
ții satului transilvan am căutat să 
realizez .lucrări care din punct de 
vedere plastic să fie cît mai echi
librat rezolvate.

— în atelierul dumneavoastră 
numeroase portrete contemporane 
fixează, cu austeră gravitate, nu 
doar trăsăturile specifice ale pic
turii dumneavoastră, ci, mai ales, 
puterea de a sonda psihologii, de 
a descifra cu pricepere și finețe 
trăsături ce depășesc aparența. 
Considerați portretul drept o ipos
tază esențială a creației dumnea
voastră ?

— Portretul este un gen cu stră
luciți reprezentanți în pictura 
noastră. Și n-ar fi decît să ne gîn- 
dim la adevăratele culmi pe care 
a ajuns în interpretarea figurii 
umane maestrul Corneliu Baba. 
Spre deosebire de o compoziție sau 

chiar de anumite peisaje în care 
imaginația, forța de a organiza 
spațiul plastic, de a mînui culoa
rea își au un cuvînt hotăritor, un 
portret evocă o realitate exactă : 
aceea a modelului.

Un portret îți poate sugera une
ori un roman întreg. Important mi 
se pare să știi să-1 citești pentru 
că aici, ca în orice alt domeniu ar
tistic, este vorba de o îmbinare a 
sentimentului cu meșteșugul ; de 
capacitatea fiecăruia de a încărca 
realitatea dată cu valori semnifi
cative.

— în ultimii ani ați participat 
la numeroase tabere de creație or
ganizate în întreaga țară. în ce 
măsură au contribuit aceste parti
cipări la o amplificare a preocu
părilor dumneavoastră artistice ?

— Am participat, într-adevăr, la 
numeroase tabere de creație. La 
acelea de la Tulcea, Valea Dof- 
tanei, Brăila, Galați, pentru a da 
doar cîteva exemple. M-am întors 
cu zeci și sute de schițe. Aceste 
documentări au deschis nu doar 
pentru mine, ci și pentru colegii 
alături de care m-am aflat multe 
porți spre realități, spre adevăruri 
care pot constitui mereu alte su
biecte ale lucrărilor. Interpretarea, 
puterea de a le transpune artis
tic este însă o problemă a fiecă
ruia, a luptei cotidiene cu asperi
tățile unui meșteșug ce trebuie 
mereu cucerit.

— De un sfert de veac îndru
mați, în cadrul Institutului de arte 
din Cluj-Napoca. formarea unor 
generații succesive de pictori. în 
ce direcții, esențiale pentru mode
larea unui viitor artist, desfășu- 
rați acest proces ?

— Fără îndoială, în învățămîn- 
tul artistic, ca în orice altă formă 
de învătămint, studiul este obli
gatoriu, așa cum este, de pildă, gra
matica pentru învățarea limbii ro
mâne. Mi se pâre absurd să în
cerci a scrie un text fără să cu
noști regulile gramaticii. în pro
cesul de învățămînt, pe lingă de
prinderea unor noțiuni strict obli
gatorii am respectat întotdeauna 
înzestrarea inițială a fiecărui stu
dent ; am încercat să-i dezvolt ca
litățile în funcție de această în
zestrare. Unii, de pildă, se desfă
șoară mai liber pe suprafețe mari, 
alții se concentrează mai bine pe 
suprafețe mici. Cred că îndruma
rea trebuie să se desfășoare în 
funcție de afinitățile fiecăruia. A 
încerca să-i aduci la același numi
tor ar fi să-i faci să semene intre 
ei, iar lucrul acesta mi -se pare 
deosebit de trist. în general, pre
țuiesc pasiunea cu care lucrează 
unii dintre studenții mei. Alții vin 
cu o formulă gata învățată din 
școala medie, formulă pe care o 
repetă fără cea mai mică dorință 
de a încerca ceva nou. Așa cum 
în literatură nu-ți poți scrie me
moriile la douăzeci de ani, nici în 
domeniul plasticii nu poți ajunge 
chiar din anii studenției la o ex
primare originală. Arta plastică 
este o meserie de maturitate, nu 
doar în ceea ce privește meșteșugul 
care trebuie asimilat, dar mai ales 
în privința gîndirii care stă la 
baza lui.

Marina PREUTU

cinema
• Din prea multă dragoste: DACIA 
<50 35 94) — 9; 11; 13;. 15; 17; 19, GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19
• Profetul, aurul șl ardelenii: PA
CEA (71 30 85) — 15; 17; 19
• Pirații din Pacific, Insula como
rilor: FESTIVAL (15 63 84) — 9; 12,15; 
15,30; 18,45
• Colierul de turcoaze: ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Nea Mărin miliardar: VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Ultimul mohican: FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19, FLACARA
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Preria: MUNCA (21 50 97) — 15; 17;
19
• Aventuri in Ontario: DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Hallo, taxi!: PROGRESUL (23 94 10) 
— 15; 17; 19
• Program de desene animate — 11; 
13, Rumburak — 9; 15,15; 17,15, Din
colo de pod — 19,30; DOINA (16 35 38)
• O zi fără note — 9; 11, Capcana

(Urmare din pag. I)
plificăm. Prof. Virgil Vasinca și 
loan Florea, inspector principal și, 
respectiv, șeful serviciului de per
sonal, învățămînt și retribuire din 
cadrul combinatului, ne-au înfățișat 
pe larg eforturile impresionante de 
perfecționare profesională a' între
gului colectiv : statistic vorbind, in 
cincinalul 1981—1985, indicele de 
perfdcționare profesională a fost de 
235 la sută, ceea ce înseamnă că 
fiecare angajat și-a perfecționat 
pregătirea în cel puțin două etape : 
concomitent cu cursurile obișnuite 
de reciclare, aici funcționează o po
litehnică muncitorească și se află în 
aplicare un plan de policalificare 
cuprinzînd, pentru acest an, 16 
cursuri cu peste 400 de cursanți. La 
nivelul fiecărei fabrici s-a instituit 
„Ziua maistrului**  și alte asemenea 
manifestări care, laolaltă, ar putea 
determina și ele succesive creșteri 
calitative de competență. Dar nu în
totdeauna conduc spre asemenea 
sporuri. De ce ?

— într-adevăr, rezultatele perfec
ționării profesionale nu sînt pe mă
sura nici a efortului organizatoric, 
nici a obiectivelor economice la or
dinea zilei, intre care aș aminti fap
tul că aproape 50 la sută din profi
lul combinatului nostru urmează să 
se schimbe, să se modernizeze — 
ne-a spus tovarășul Ioan Cioca, 
secretarul comitetului de partid al 
combinatului. Cauza principală este 
că noi adeseori n-avem un etalon al 
nivelului de calitate atins pe plan 
mondial, n-avem un fond unitar de 
informații Ia care să raportăm im
plicit nivelul pregătirii profesionale 
al angajaților noștri.

— în aceste condiții, ce conținut 
atribuiți programelor de perfecțio
nare întocmite pentru un domeniu 
sau altul ?

— Ne întemeiem pe resursele de 
gindire, de creație ale specialiștilor 
noștri, dar — vedeți ? — și aici e 
nevoie de criterii precise spre a ne 
da seama dacă și cit anume o pro
punere sau alta se situează in per
spectiva celei mai înalte eficiente 
economice atinse pe plan mondial.

— Și atunci ?
— Atunci recurgem uneori și la 

practici cu un mare grad de apro
ximație : personalul tehnico-ingine-

>
— 13; 15; 17; 19: TIMPURI NOI 
(15 61 10)
• Legenda dragostei: BUZEȘTI
(50 43 58) — 14,30; 17,30
• Munții albaștri: COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Raidul vărgat: MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Copie la indigo: STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 11,15; 13,15; 15,15; 17,15; 19,15
• Căsătorie legală: MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Alice — 15; 17, Un cuib de nobili
— 19: POPULAR (35 15 17)
• Medalion Steve McQueen: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,30
• Asociatul: SCALA (11 03 72) — 9; 
11; 13; 15,30; 17,45; 20
• Pe aripile vintulul: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 13,30; 17,45
• Pentru patrie: CAPITOL (16 29 17)
— 9; 13; J6.30
• Bunul meu vecin Sam: LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12; 15; 18
• Alice nu mal locuiește aici:
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19
• Yankeii: LIRA (317171) — 15;
18,30, AURORA (35 04 66) — 9; 12; 
15,30; 18.30
• Lupii mărilor: FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30

resc care Însoțește produsele noas
tre la tirguri internaționale este so
licitat să ne înfățișeze ce a văzut 
mai deosebit, mai avansat sub ra- 
porj. tehnologic, care sînt direcțiile 
de modernizare urmărite pe plan 
mondial, ce orientări, concepții no
vatoare iși fac apariția. Dar, vă dați 
seama, cum unii văd mai mult, alții 
mai puțin, eficiența unui asemenea 
procedeu nu poate fi garantată. Iată 
de ce consider că această problemă 
a informării, de care depinde in mă
sură hotăritoare eficiența acțiunilor 
de perfecționare profesională, se cere 
și poate fi urgent soluționată prin 
acțiunea conjugată a ministerelor 
economice. Ministerului Educației și 
învățămintului, oficiilor de infor

INIȚIATIVA, RĂSPUNDEREA PERSONALĂ
mare și documentare, sub o coordo
nare unitară.

într-adevăr, sporirea eficienței 
acțiunilor de perfecționare profesio
nală identifică in noutatea, in cali
tatea informației utilizate izvorul 
său de căpetenie. Nu insă și singu
rul. O seamă de condiții ale reușitei 
depline se regăsesc și în felul cum 
sint coordonate, desfășurate pe plan 
intern înseși acțiunile de perfec
ționare. Dispersarea eforturilor, prin 
instituirea cit mai multor ma
nifestări, concepute și acestea sub 
cele mai diferite forme, intre care 
unele se suprapun sau de-a dreptul 
se contrazic, nu întotdeauna Iși aso
ciază un spor de eficiență, decit, cel 
mult, in alcătuirea unor statistici 
confortabile. Așa, de pildă, intr-un 
program de măsuri de perfecționare a 
forței de muncă pentru anul in curs 
se regăsesc, pe lingă modalitățile 
propriu-zise de reciclare, de polica
lificare, pe lîngă politehnica mun
citorească sau „Ziua maistrului**,  și 
o seamă de cursuri pentru prezen
tarea și însușirea tehnologiilor de 
execuție a reperelor și produselor 
(măsura nr. 37), cursuri pentru creș
terea indeminării muncitorilor tineri 
(măsura nr. 40), cursuri pentru per
fecționarea indeminării sudorilor 
(măsura nr. 42) etc. Dar ce înseam
nă cel puțin primul curs amintit

• Competiția: VOLGA (79 71 26) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Lupii albi: GLORIA (47 46 75) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, FEROVIAR
(5051 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Rocky II: COSMOS (27 54 95) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Pilot de formula 1: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13: 15; 17; 19

teatre

• Teatrul Mlo (14 70 81): Niște țărani
— 19
• Teatrul de comedie (16 64 60): Pe- 
țitoarea — 19
• Teatrul „C. I. Nottara**  (59 31 03,
sala Magheru): Karamazovli — 18;
(sala Studio): Maria norilor — 19
• Teatrul Gluleșt! (sala Majestic,
14 72 34): Nu, eu nu regret nimic — 
17; Arta conversației — 13,30; (sala 
Gluleștl, 18 04 85): Așteptam pe alt
cineva — 18,30
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78): Gong 
*86 — 18; (sala .Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu stlclețl — 19
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00); Pe sub cetini la Izvoare
— 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Se caută o stea — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
De la Stau șl Bran la Muppets — 9; 
Muzicanții veseli — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): 
Șoricelul șl păpușa — 18
• Circul București (10 41 95): Circul 
Mare din Moscova — 15; 18,30
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59): Rosencrantz șl Guilden- 
stern — 18

cum să-i verifici. Și, de fapt, nu a- 
ceasta este esențialul; esențială, după 
părerea mea, este cointeresarea 
cursanților. Avem mulți muncitori 
foarte capabili, doritori să-și perfec
ționeze necontenit pregătirea și să 
realizeze numai lucruri de calitate. 
Aceștia vin regulat la cursuri, par
ticipă activ, le încheie cu rezultate 
strălucite și după aceea ? Adeseori 
se pierd în masa celorlalți ! Este 
bine că acum sistemul perfecționării 
pregătirii profesionale a Început să 
fie corelat mai strins cu cel al pro
movărilor. dar el trebuie să fie dez
voltat mai mult, astfel incit cei cu 
rezultate remarcabile, în producție 
și in autoperfecționare. să poată 
primi o categorie superioară de în
cadrare ceva mai repede decît este 
prevăzut acum.

Alte izvoare interne de optimizare 
a perfecționării pregătirii se identi
fică deopotrivă în alcătuirea temati
cilor și alegerea modalităților celor 
mai potrivite de predare și de însu
șire a noilor cunoștințe, în cultiva
rea cursanților ca o categorie de su
biecți, de inițiatori și participant! 
activi Ia dezbateri, la schimburi de 
idei și experiențe, in elaborarea, 
drept sinteză a perfecționării, a lu
crării finale, prin care fiecare 
cursant să contribuie la soluționarea 
practică a unei probleme tehnice. Și 
sint numeroase, la combinatul din 
Cluj-Napoca, preocupările care vi
zează asemenea aspecte. Tovarășul 
J.iviu Cuibuș, președintele comite
tului sindicatului, ne relata cu în
dreptățită satisfacție despre mal 
multe ședințe de birou cu acest ca
racter, despre analize și dări de sea
mă, bilanțuri statistice și economice, 
despre modalitățile desemnării lec
torilor și despre colaborarea activă 
cu cadrele didactice din acest mare 
centru universitar, toate încununate 
de succes. Un singur lucru a fost 
omis : consultarea tuturor angajați- 
lor cu privire la conținutul, direc
țiile, metodele ce-și propun ei înșiși 
să le atribuie procesului de autoper
fecționare în care sînt nemijlocit 
angajați. Și e păcat, pentru că din 
sinteza a circa nouă mii de opinii 
ar putea rezulta nu numai întărirea 
răspunderii personale, ci și un te
zaur de idei, de inițiative care să 
modifice radical raportul actual din
tre eforturi și rezultate practice în 
domeniul perfecționării pregătirii.
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TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Plenara Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România,

de Plenara Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie
Mult iubite ți stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Insușindu-ne pe deplin Ideile, orientările și sarcinile cuprinse tn ma

gistrala dumneavoastră cuvîntare rostită la recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului, vă asigurăm, in numele celor peste 7 milioane de 
membri de Cruce Roșie, că vom face totul pentru a răspunde prin fapte 
de muncă și dăruire exemplară exigentelor istoricei etape pe care o par
curgem, contribuind, prin mijloace specifice organizației noastre, la tradu
cerea in viată a politicii economice și sociale a partidului și statului nostru.

Apropiatul jubileu — împlinirea a 65 de ani de la crearea P.C.R. — 
intimpinat cu dragoste și mindrie de comuniștii români, de întregul nostru 
popor, ne oferă un nou și minunat prilej să rememorăm drumul parcurs 
de gloriosul nostru partid, și în special în perioada luminoasă deschisă de 
Congresul al IX-lea, epoca cea mai plină de realizări din istoria partidului 
și a patriei. Dăm glas, cu acest prilej, sentimentelor noastre de aleasă 
prețuire și recunoștință fată de strălucita dumneavoastră activitate, închi
nată binelui și fericirii poporului, și ne exprimăm bucuria și mindria pa
triotică pentru faptul că am avut șansa să trăim și să muncim in minunata 
epocă pe care cu mindrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Exprimăm cu adine respect și recunoștință stima și prețuirea noastră 
fată de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului și statului nostru, om de știință care se bucură de o 
largă recunoaștere internațională, mulțumindu-i, totodată, pentru preocu
parea constantă fată de sănătatea și viata oamenilor muncii, pentru profundul 
umanism, pentru neobosita sa activitate, pentru ca știința să servească 
omului, păcii și progresului pe planeta noastră.

Manifestindu-și Îngrijorarea fată de situația încordată existentă astăzi 
In lume, cind este ameninfată pacea popoarelor, participants la plenară 
tși îndreaptă spre dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, gindurile și speranțele de viitor. Sîntem fericiți că avem 
in fruntea partidului și a țării un eminent luptător pentru triumful păcii 
în lume, cunoscut și apreciat pe toate meridianele planetei ca „Erou al 
Păcii". Dăm cea mai inaltă apreciere eforturilor dumneavoastră neobosite in 
favoarea păcii, apărării dreptului fundamental al oamenilor la viață. Insu- 
șindu-ne pe deplin aprecierile și propunerile cuprinse in cuvintarea rostită 
de la tribuna Plenarei Frontului Democrației și Unității Socialiste, ne ex
primăm intreaga adeziune față de Declarația-Apel a Frontului Democrației 
Și Unității Socialiste adresată partidelor și organizațiilor democratice, gu
vernelor, tuturor popoarelor din țările europene, din S.U.A. și Canada, de 
pe alte continente, de Declarația Marii Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România cu privire la Anul Internațional al Păcii. Vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa în per
manență, sub conducerea partidului, pe baza generoaselor dumneavoastră 
orientări șl indicații, pentru a face din anul 1986, Anul International al 
Păcii, un an de luptă hotărită pentru impunerea celui mal de preț ideal al 
■manitătii — pacea.

In numele milioanelor de membri al Societății de Cruce Roșie, ne an
gajăm că vom munci cu dăruire și răspundere sporită pentru a traduce în 
viață sarcinile ce ne revin din istoricele hotăriri ale Congresului ai XIII-lea 
ai Partidului Comunist Român, pentru a fi la înălțimea așteptărilor șl 
Încrederii dumneavoastră, a luminosului exemplu de muncă și viată, de 
militant comunist revoluționar pe care il oferiți întregului nostru popor.

★ *

Vineri a avut loc plenara Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

Plenara a aprobat documentele 
care urmează să fie înscrise pe 
ordinea de zl a apropiatului Congres 
al U.G.S.R.

Au mai fost dezbătute și aprobate, 
de asemenea, rapoarte privind acti
vitatea politico-educativă desfășura
tă de sindicate, efectjvul și compo
ziția membrilor de sindicat, numă
rul și structura sindicatelor la sfirși- 
tul anului 1985, activitatea în dome
niul cadrelor, concluziile ce se des
prind din examinarea și rezolvarea 
propunerilor, sesizărilor, reclamați- 
ilor și cererilor oamenilor muncii 
adresate organelor sindicale în 1985, 
execuția bugetară și bilanțul con
tabil pe anul trecut.

Ih lumina indicațiilor și orientări

lor secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, date la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
plenara a stabilit măsuri privind 
îmbunătățirea stilului de muncă al 
sindicatelor în vederea întăririi și 
perfecționării autoconducerii, auto- 
gestiunii și autofinanțării muncito
rești, creșterii rolului lor in mobili
zarea oamenilor muncii la realizarea 
planurilor de dezvoltare economico- 
socialâ a patriei.

Plenara a chemat organele și or
ganizațiile sindicale, pe toți oamenii 
muncii să-și intensifice eforturile 
pentru desfășurarea largă a întrece
rii socialiste, pentru a întimpina ani
versarea a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român cu rea
lizări deosebite în înfăptuirea măre
țelor obiective stabilite de Congresul 
al XIII-lea al P.C.R. (Agerpres)

tv
13.00 Telex
13,05 La sfîrșiț de sâptămtnâ (color)
14.45 Săptamîria politică
15,00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal

19,ÎS Teleendclopedla (color)
19,40 Primăvara la... varietăți. Partea 

a Il-a (color)
20.30 Film artistic (color): „Capcana". 

Producție a Casei de filme patru
21,45 Feerie pe gheață (color)
22,00 Telejurnal
22,10 Album de romanțe (color). întll- 

nlre cu Ioana Radu
32.30 închiderea programului

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, s-a întîlnit, 
vineri, cu membrii delegației parla
mentare din Republica Argentina, 
condusă de Roberto Pascual Silva, 
prim-vicepreședinte al Camerei 
Deputaților, care, la invitația M.A.N., 
întreprinde o vizită în țara noastră.

în timpul întrevederii s-a pro
cedat la o informare reciprocă re
feritoare la organizarea, activitatea 
și preocupările celor două foruri le
gislative, evidențiindu-se contribuția 
acestora la dezvoltarea și diversifi
carea raporturilor de colaborare și 
cooperare româno-argentlniene în 
domenii de interes comun.

S-a subliniat, totodată,' că parla
mentele din România și Argentina, 
alături de toate parlamentele, de 
forțele iubitoare de pace, pot să-și 
sporească aportul la lupta pentru 
edificarea și consolidarea unul climat 
de destindere, înțelegere și pace în 
lume.

A fost prezent Enrique F. Lupiz, 
ambasadorul Argentinei la Bucu
rești.

* 7
Biroul Marii Adunări Naționale a 

oferit un dineu in onoarea oaspe
ților.

(Urmare din pag. I)

Vineri, a avut loc. In Capitală, 
Plenara Consiliului Național al So
cietății de Cruce Roșie. în cadrul 
plenarei a fost dezbătut Raportul 
asupra activității desfășurate de 
Societatea de Cruce Roșie, în 
lumina cuvîntăril tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostite la Plenara 
C C. al P.C.R. din 1—2 aprilie 1986. 
Au fost prezentate. In continuare.

măsurile referitoare la organizarea 
și desfășurarea alegerilor in organi
zațiile de Cruce Roșie.

într-o atmosferă de vibrant patrio
tism, participanții la plenară au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOEAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

(Agerpres)

înscrierea dobînzilor în libretele de economii
înscrierea anuală a dobînzilor In 

libretele de economii materializea
ză unul din principalele avantaje 
acordate de Casa de Economii și 
Consemnațiuni : sporirea sumelor 
depuse la C.E.C. prin dobînzi.

Unitățile C.E.C. din întreaga tară 
continuă săjnșcrie dobînzile .cuve
nite tituidHfot- pentru denudările 
efectuate pînă la data de 31 de
cembrie 1985 pe libretele de eco
nomii cu dobîndă iă’ vedere și pe 
termen, cu dobîndă și ciștiguri. cu 
dobîndă și ciștiguri in autoturis
me, precum și pentru celelalte li
brete la care dobînzile se acordă 
in numerar.

Sucursalele și filialele C.E.C., 
precum și agențiile C.E.C. autori
zate, înscriu în tot cursul anului 
dobinda cuvenită titularilor pentru 
depunerile efectuate pe libretele 
de economii la care dobîndă se 
acordă in' numerar.

în unitățile C.E.C. sînt afișate 
simbolurile libretelor de economii 
(primele două grupe de numere 
menționate pe libret) pentru care 
unitatea respectivă efectuează în
scrierea dobînzilor.

Venind în sprijinul depunători
lor. Casa de Economii și Consem
națiuni a luat măsuri menite să 
Înlesnească înscrierea dobînzilor 
prin deplasarea Ia unitățile C.E.C.

din mediul sătesc a personalului 
de la sucursale și filiale. în ace
lași timp, depunătorii de la sate 
au posibilitatea de a preda libre
tele la unitățile C.E.C. existente în 
aceste localități, care le trimit 
pentru înscrierea dobînzilor unită
ților C.E.C. unde se țin fișele de 
cont' ale libreteldr respective. La 
depunerea libretelor, titularilor li 
se eliberează adeverințe de pri
mire, urmind ca, după înscrierea 
dobinzilor. titularilor respectivi să 
le fie restituite libretele care le 
aparțin. Este important de reținut 
că depunerea libretelor pentru în
scrierea dobînzilor se poate face 
și la unitățile poștale, precum și 
la cooperativele de credit autori
zate să efectueze operații C.E.C.

Pentru înscrierea dobînzilor cu
venite pentru sumele depuse in 
conturile curente personale, titu
larii acestora nu trebuie să se pre
zinte la unitățile C.E.C. deoarece 
dobîndă aferentă se adaugă auto
mat la soldurile existente în con
turi.

Stimulent permanent care de
termină sporirea numărului depu
nătorilor la C.E.C., dobînzile acor
date pe toate instrumentele de 
economisire contribuie la ridica
rea nivelului de trai al oameni
lor muncii, v

■ ■■■■■■■■ ■■ ■ ■
în cadrul unui climat social de 

încurajare continuă, beneficiind de 
condiții optime, bucurîndu-se de 
sprijinul cald al întregii societăți, 
sportul românesc dispune de posi
bilități din cele mai bune pentru 
înflorirea sa continuă, pentru a se 
afirma tot mai prestigios în con
fruntările cu cele mai puternice e- 
chipe sportive pe plan internațional. 
Aștfel, in anii din urmă, la Jocuri 
Olimpice, la campionate mondiale și 
europene, in alte competiții, echipe 
și sportivi din România s-au numă
rat printre protagoniști, și-au impus 
talentul, valoarea și buna pregătire, 
eu cucerit prestigioase titluri și 
medalii. în unele ramuri sportive — 
gimnastică, handbal, caiac-canoe și 
canotaj, lupte, haltere, atletism, volei 
și altele — reprezentanții noștri au 
ajuns chiar în fruntea ierarhiilor 
mondiale, atrăgind aprecieri elogioase 
ale multor specialiști și reputați teh
nicieni de peste hotare, in general 
ale lumii sportive internaționale.

Se constată însă că de citva timp 
aportul nostru manifestă serioasa 
rămineri în urmă care stîrnesc insa
tisfacția opiniei publice. Datorită 
unor cauze subiective, unor neajun
suri din organizarea activității spor
tive — manifestate în cluburi și aso
ciații, dar și la nivelul județelor, al 
federațiilor de specialitate, al Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport — o serie de ramuri, 
printre care handbalul, voleiul, te
nisul, rugbiul, fotbalul, au pierdut 
poziții după poziții pe plan interna
țional. Ceea ce înseamnă, de fapt, 
neîndeplinirea obiectivelor și sarci
nilor din „Programul privind dez
voltarea mișcării sportive".

Ce s-a întîmplat, care sint cauze
le rezultatelor nesatisfăcătoare pe 
plan sportiv 7 Realitatea arată că 
sînt mai multe cauze, toate subiec
tive. flecare factor implicat în aceas
tă activitate largă — de la sportivii 
înșiși Pînă la conducerea mișcării 
sportive — avind partea sa de vină.

Referitor la asociațiile sportive, 
verigi importante ale mișcării de 
educație fizică și sport, cărora le re
vine un rol deosebit în asigurarea 
bazei de masă a eșalonului de per
formanță, acestea se pierd adesea în 
acțiuni mărunte, restrinse. în loc să 
desfășoare o susținută activitate de 
cuprindere a cit mai multor tineri, 
de prospectare și pregătire a poten
țialului uman capabil să urmeze, în 
continuare logică, drumul performan
ței. La rindul lor, cluburile — uni
tăți de bază ale sportului — care 
au menirea principală și obligația de 
a asigura fructificarea 'la nivel su
perior a talentului și capacității ti

nerilor apți să atingă marea per
formanță, să reprezinte sportul ro
mânesc in întrecerile internaționale, 
practic nu-și îndeplinesc în ijele mai 
bune condiții obligațiile .ce le re
vin prin regulamentele de organi
zare, au căzut in automulțumire, 
rezultatele sportive din ce în ce mai 
slabe fiind frecvent trecute cu ve
derea, puse pe seama altor cauza 
decit cele reale. Multe cluburi, de
parte de a organiza o activitate da 
pregătire sportivă metodică și efi
cientă, plină de grijă față de evo
luția talentelor de care dispun, can
tonează în preocupări mărunte, în
guste, pierzind din vedere munca 
de ansamblu și de perspectivă, ne- 
glijîndu-și îndatoririle de a asigura 
sportivilor o pregătire complexă, atit 
pe planul performanței, cit și pe cei
— la fel de important și organic le
gat de acesta — al educației. Dar cum 
s-ar putea face toate acestea din 
moment ce In. unele cluburi guver
nează dezordinea și indisciplina 7

Desigur, nu se poate trece sub tă
cere nici faptul că/ — deși sportul 
nostru se mindrește cu multi per
formeri și reprezentanți de valoare
— o parte a sportivilor nu se pre
zintă pregătiți temeinic la întreceri, 
corespunzător parametrilor impuși 
de cerințele competiționale. Defi
ciențele încep încă de la modul în 
care este organizat și funcționează 
sistemul de depistare, creștere și se
lecționare a tinerilor apți să prac
tice un sport sau altul la nivelul cel 
mai înalt. Procesul menit să asigure 
pregătirea de bază, ca și pregătirea 
pentru competiție, decurge defec
tuos : în multq cazuri se lucrează 
insuficient, sub normele de antre
nament obișnuite astăzi pe plan in
ternațional, după programe superfi
ciale, fără baze științifice temeinice. 
Tn același timp, se observă că s-au 
înmulțit atitudinile care diminuează 
potențialul competitiv al sportivului; 
viată personală dezordonată, indis
ciplină, tendință de căpătuială, pe
regrinări de la un club la altul. Pe 
acest fond, au proliferat unele ma
nifestări de Infatuare, arogantă și 
vedetism care împiedică o mun
că de pregătire sportivă temeinică, 
serioasă, devotată și modestă — sin
gura cale care poate asigura suc
cesul. Toate acestea dezvăluie se
rioase deficiente in însăși educația 
sportivilor, în mentalitatea si com
portarea lor, în ceea ce se numește
— și ar trebui să-i caracterizeze pe 
ei — ținută civică și morală demnă.

După cum se știe, între factorii 
de bază, decisivi pentru impulsio
narea activității sportive se numără 
antrenorii, în rîndurile cărora se

Descifrarea tainelor Cosmosului, 
cunoașterea tot mai profundă a Uni
versului antrenează unele dintre cele 
mai perfecționate cuceriri ale știin
țelor contemporane. Telescoape te
restre sau montate pe sateliți scru
tează profunzimile spațiului sideral 
către care sînt transmise mesaje 
radio cifrate ori se trimit . roboți 
cosmici tot mai perfecționați. După 
primii pași ai omului pe Lună, acum 
se pregătesc condițiile necesare pen
tru construirea de exploatări sele
nare și chiar pentru o expediție 
umană către planeta Marte. Expe
riențele efectuate de laboratoarele 
cosmice „Skylab" și „Saliut" permit 
trecerea la o nouă generație de 
stații orbitale locuite de echipaje : 
„Spacelab", „Mir" și, în viitorul a- 
propiat, „Columbus", se fac pași 
majori către construirea de „colo
nii spațiale". Informații surprinză
toare despre unii dintre „membrii" 
mai puțin cunoscuți ai sistemului 
solar (comete, planete, sateliți na
turali) parvin într-o manieră de
bordantă de la sateliți și stații inter
planetare dotate cu unele dintre cele 
mai fiabile aparaturi de cercetare șl 
explorare a Cosmosului ; deja a fost 
jalonat un grandios proiect, demn 
de finele acestui mileniu, pentru 
semnalizarea către eventuale alte 
civilizații a 'prezenței și nivelului 
celei de pe Pămînt I

Acestea reprezintă numai o mică 
parte din gama domeniilor de in
teres practic în care este implicată 
cosmonautica, știință de avangardă, 
a cărei sărbătoare este 12 aprilie, 
ca un omagiu adus lui Iuri Gagarin, 
cel care inaugura, cu 25 de ani în 
urmă, zborurile spațiale pilotate.

Lăudabilei și amplei acțiuni de 
umanizare a Cosmosului, prin pă
trunderea tot mai constantă a omu
lui în spațiul periterestru (unde a 
reușit să trăiască și să lucreze sute 
de zile în cabina cosmică și zeci 
de ore în afara acesteia), îi sînt con
sacrate programele „Saliut", „Mir" 
și „Naveta spațială". Există, de ase
menea. proiecte de stații permanente 
pe orbită, care vor fi dotate cu 
aparatură adecvată pentru obținerea 
unor noi materiale și produse, vac
cinuri, medicamente și chiar re
surse energetice neconvenționale.

In perioada ce a trecut de Ia lan
sarea de către U.R.S.S. a primului 
satelit artificial (4 octombrie 1957), 
care de fapt a inaugurat „era cos
mică", „homo cosmicus" a reușit să 
trimită in spațiu sateliți artificiali 
nu numai în jurul Terrei, dar și pe 
orbite lunare, venusiene și marțiene, 
urmind ca pînă la finele acestui 
deceniu să poată fi recepționate me
saje de la primul satelit artificial 
al planetei-gigant Jupiter.

Se constată în prezent o intensi
ficare a activității spațiale dedicate 
mai bunei cunoașteri a planetei și 
utilizării resurselor acesteia. Astfel, 
dintre „profesiile" sateliților pot fi 
menționate : descoperirea de noi re
surse subterane, urmărirea deplasă
rilor bancurilor de pești, înregistra
rea modificărilor meteorologice la 
niveluri locale și globale, descoperi
rea surselor de poluare h apelor și a 
atmosferei planetei, studierea com
portamentului oceanului planetar, 
înregistrarea dinamicii schimbărilor 
sezoniere a regiunilor acoperite cu 
vegetație, zăpezi ori ghețuri, asi
gurarea telecomunicațiilor radio, te
lefonice și TV intercontinentale, 
alertarea sistemelor de salvare a 
navelor și aeronavelor aflate în pe
ricol etc. La această enumerare, evi
dent incompletă, trebuie adăugită 
totuși vasta gamă de sateliți spe
cializați în cercetări științifice efec
tuate nemijlocit pe orbită, avind la 
bord aparatură specializată extrem de 
fiabilă, destinată unor programe de 
cercetări puse în slujba vieții, a

unei vieți mai bune în mileniul al 
treilea pe „minunata noastră plane
tă albastră", cum obișnuiesc să 
spună cosmonauții.

Ji^te regretabili însă că asemenea 
generoase activități sînt umbrite de 
măsurile vizind militarizarea Cos
mosului.

România socialistă s-a pronunțat 
și se pronunță cu toată fermitatea 
împotriva folosirii spațiului cosmic 
in scopuri militare, fiind evident că' 
aceasta ar mări considerabil perico
lul unei catastrofe nucleare. In re
petate rînduri, țara noastră a subli
niat necesitatea de a se renunța la 
așa-zisul „război al stelelor", de a se 
ajunge la o reglementare internațio
nală care să asigure folosirea Cos
mosului — bun al întregii umanități
— exclusiv în scopuri pașnice, în fo
losul progresului general. Este de o 
stringentă actualitate apelul profund 
umanist adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Să facem totul 
pentru a păstra planeta noastră așa 
cum a creat-o natura, pentru a păs
tra Universul liber de orice arme 
nucleare".

*Mergînd în paralel cu rezultate!® 
de excepție obținute, mai ales in. 
ultimele două decenii, de industria 
aeronautică, activitățile efectuate de 
specialiștii români în beneficiul cer
cetărilor spațiale au fost încununate 
de succes prin participarea la pro
iectul de pace „Intercosmos". Acti
vitatea în spațiu a debutat prin pro
iectarea — în laboratoarele noastre
— a unor aparate complexe desti
nate efectuării unor analize atomice 
și izotopice asupra constituenților 
majori ai atmosferei ; spectrametrele 
de masă românești au funcționat la 
bordul unor sateliți „Intercosmos" și 
al unor rachete „Vertical". în spațiul 
extraa-tmosferic au fost folosite și o 
serie de magnetometre realizate de 
Specialiștii români, ce au furnizat 
date importante referitoare la struc
tura timpului magnetic terestru. De 
mai mulți ani, specialiștii noștri au 
abordat probleme din astrofizica 
energiilor mari, fiind concepute, ,. 
construite și testate in Cosmos apa
rate și tehnologii complexe de cer
cetare și investigare spațială, inclu
siv aparate destinate explorărilor 
biomedicale spațiale. Un salt calita
tiv a fost marcat prin zborul cosmic 
comun româno-sovietic din primă- . 
vara anului 1981, care a pus în evi
dență, o dată în plus, aportul cer
cetătorilor români la investigarea 
științifică în scopuri exclusiv paș- , 
nice a spațiului cosmic.

înaltul profesionalism al cercetă
torilor români implicați in progra- , 
mele spațiale, inclusiv cele de coo- , 
perare — coordonate de Comisia ro
mână de activități spațiale din ca
drul Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie — a întărit re
lațiile noastre de colaborare în do
meniul cercetării științifice spațiale . 
cu Institutul de cercetări cosmice al 
Academiei de științe a U.R.S.S., cu„ 
diferite agenții și organisme cosmo
nautice internaționale.

Ferm atașați ideii de Implicare a 
țării noastre numai in programele 
aero-spațiale desfășurate în 6copuri 
pașnice, specialiștii români care ac
tivează în domeniile aeronauticii. și 
astronauticii își consacră eforturile 
pentru a demonstra prin realizări 
practice nivelul înalt atins de cerce
tați ș.tțipțific^.și ^ingineria teh-a, 
nologică in Rom ama socialistă.

Inq. Dumitru PRUNARIl! 
cosmonaut, Erou at Republicii 
Socialiste România
Dr. inq.
Florin ZAGANESCU
secretar științific 
al Comisiei de astronauticâ 
o Academiei Republicii Socialiste 
România

mal tineri : „Urcați-vă pe 
tractor !“. „Cine, noi 7 Dar 
nu știm". „învătati !" I-am 
trimis la cursuri. Si avem 
acum, la secția de mecani
zare, 65 de mecanizatori, ai 
noștri, din sat. Sigur, le-a 
trebuit timp ca să deprin
dă bine această meserie. 
O vreme, dacă unuia i se 
defecta ceva, uneori 
fleac, lăsa tractorul 
cîmp și venea in sat. Nu 
se mai întîmplă de mult 
așa 
între 
chiar 
vățat 
față . __  _
Așa s-a întîmplat cu toate 
celelalte profesii de care

și să acționeze creator. Si
gur, avem un corp de me
seriași și tehnicieni — me
canizatori, mecanici, elec
tricieni, agenți hidro, șoferi, 
tehnicieni și ingineri agro
nomi, specialiști în pro
tecția plantelor — dar lu
crează și un mare număr de 
cooperatori care nu au o 
calificare propriu-zisă, sînt, 
ca să zic așa, fiii și fiicele, 
verii sau frații mai tineri 
ai lui nea Moriu... Numai 
că sînt 
oameni. 
Mărunt, 
să vină 
țămintului ___
de masă. Unii au 
3—4 cicluri. Au învățat cu 
caietul în mină ce este 
solul agricol, ce legi îl gu
vernează, ce se petrece in 
procesul creșterii plantelor 
și cum poate fi stăpinit și 
dirijat acest proces... Am 
fost cu ei, într-un fel de 
excursii de documentare, 
la Institutul de cercetări 
agricole de la Fundulea și 
la stațiunea Mărculești, 
apoi am făcut aici, cu ei 
împreună, un cîmp expe
rimental. și demonstrativ... 
Și nu mai este posibil 
acum să apară printre ei 
vreunul care să gîndească 
cum gîndea nea Monu. 
Anul trecut, de pe 1 200 de 
hectare am scos 16100 kg 
de porumb la hectar. Și 
numai condițiile naturale 
păcătoase ale lui ’85 ne-au 
împiedicat să atingem și 
să depășim norma pro
ducției intensive de 20 de 
tone la. hectar. Șecș/ta ne-a semănători mecgnicq 
împiedicat și, p<Mțtev.p 'p'jhr.. cu alte mii de^fcOmbii

cu totul altfel de 
La noi, aici, la Dor 
sînt obligati toti 
la cursurile învă- 

agrozootehnic 
urmat

gură' udare pe care n-am 
putut , s-o dăm Ia timp, în 
ziua sau în noaptea cind 
n-ar fi fost prea tirziu... 
Dar nu a depins de noi. 
Chiar și așa, 16100 este 
enorm, este de zece ori 
mai mult decit ceea ce re
colta nea Monu în anii 
cei mai buni.

Am discutat mult 
Constantin Popa, acest 
ran în care se întîlnesc 
țelepciunea din strămoși a 
săteanului și gîndirea evo
luată a agricultorului com
petent al zilelor noastre. 
Am refăcut împreună dru
mul , parcurs...

— Industria socialistă În
cepuse să fabrice tractoa
re mai multe și mai mo
derne. Și ne-am trezit, la 
un moment dat. că n-are 
cine lucra cu ele. Le-am 
spus cooperatorilor noștri

cu 
ță- 
în-

un
în

ceva. Și-au invătat, 
timp, meseria. Bine, 
foarte bine. Și au in- 
ce este răspunderea 
de interesele obștii.

încrucișat drumurile prin 
cîinpiile călărășene), este 
unul dintre cele mai mari 
ciștiguri ' ale acestor ani 
în care politica parti
dului a determinat răstur
nări structurale în situația 
agriculturii și a agriculto
rilor din România. Mai ales 
în ultimele două decenii. 
Dacă, prin absurd, s-ar fi 
ivit printre țărani. în urmă 
cu 35 de ani, un om care 
să vorbească despre agri
cultură în limbajul de azi, 
cu problemele ce ne fră- 
mîntă azi pe noi în agri
cultură, vorbind despre 
mașinile și dotările ce le 
avem, ar fi fost privit ca 
un extraterestru... Iată însă

am avut nevoie : cu moto- 
pompiștii, cu controlorii de 
hidranți, cu strungarii, cu 
mecanicii șl electricienii, 
cu sudorii și fierarii, cu 
rutieriștii și laboranții, cu 
toți. O schimbare formi
dabilă s-a petrecut cu toți 
acești oameni 1

Consultăm o statistică 
județeană la Călărași. Și 
constatăm că în acest ju
deț — doar un colt al Bă
răganului — agricultura 
este dotată cu mii de trac
toare agricole, cu mii de 

: mari, 
„ .____ _____Ine au

topropulsate. Peste 300 000 
de hectare (mai mult de 
două treimi) din cele
430 000 ale județului sint
împînzite de rețeaua al
bastră a marilor sisteme și 
a instalațiilor de irigat. In
vestiții uriașe s-au alocat 
din bugetul statului socia
list pentru agricultură, 
pentru a strămuta agri
cultura și munca plugaru
lui de altădată din dome
niul empiricului pe tărîmul 
sigur al tehnologiilor agri
cole moderne, al unei 
munci de înaltă compe
tență profesională și de 
mare eficientă.

Actualul univers profe
sional a! agricultorului — 
ne spunea tovarășul Nico
lae Zainea, secretarul cu 
problemele agriculturii la 
comitetul județean de 
partid (de cîteva ori ne-am

că astăzi sîntem deja ne
mulțumiți de ceea ce fa
cem. Mai este mult de 
făcut pentru a crea o con
cordanță deplină între mij
loacele materiale și foloa
sele ce se pot obține prin 
corecta lor utilizare, între 
dotare și competentă. Noua 
revoluție agrară are ca 
obiect și această impor
tantă latură a lucrurilor, 
această concordanta. Care 
este. în primul rînd. o 
problemă a conștiinței, a 
pregătirii, a calității mun
cii. îi cerem agricultorului 
de azi să știe tot ce este 
nou în știința agricolă, să 
preia din cîmpurile expe
rimentale tehnologiile cele 
mai avansate, tractoristului 
îi cerem să știe și electro
nică întrucît se folosește 
de ea la noile mașini... Și 
e firesc ceea ce cerem. 
Este în ordinea unei evo
luții istorice obținute prin 
decenii de perseverentă po
litică a dezvoltării socia
liste, Plugarul de ieri 7 Un 
om care poate fi mîndru 
pentru saltul ce l-a făcut 
pentru a deveni omul noii 
revoluții agrare de azi...

Am întîlnit, seara, la 
I.A.S. Pietroiu, un tracto
rist. întors acasă după ce 
își predase mașina celui 
din schimbul de noapte 
(e campanie !).

— La ce vă glndiți dum
neavoastră de-a lungul 
unei zile 7

Ion N. Petcu :
— Păi, la multe mă gîn- 

desc. Cînd mă urc pe trac
tor, în zori, cercetez mași
na, apoi programul de lu
cru și mă gindesc că am 
in față o npuă zi în caro 
trebuie să fiu atent ca lu
crarea să iasă perfect, cum 
scrie la carte și mai bine 
dacă s-ar putea... Mă mai 
gîndesc pe urmă că avem 
în față un an agricol greu 
care trebuie să fie mult 
mai bun decit cel de anul 
trecut, musai să fie mai 
bun. Șl mă gîndesc și la 
ce aș putea eu să fac pen
tru asta... Că și traiul fa
miliei mele de aici își tra
ge seva. Mă gîndesc la 
feciorul meu mai mare... 
Că are două calificări. O 
să vină din armată, o să 
se angajeze la Combinatul 
siderurgic din Călărași, o 
să ștrîngă niște bani, o să 
se însoare, o să stea un 
timp la cămin, pe urmă 
combinatul o să-i dea un 
apartament...

— Sigur 7
— Păi, cam așa merge 

treaba. Dacă omul e serios. 
Pe urmă mă gîndesc la 
feciorul cel mic, că-i la 
școală și vrea și el tot me
canic să fie, ca taică-su...

— Adică agricultor 7
— Păi, da, mecanic în 

agricultură. Să are, să se
mene. Dar are de învățat 
mai mult decît mine. Și 
trebuie să fiu cu ochii pe 
el să se țină de carte. Că 
mașinile care încep să ne 
vină acum... Nu mai ține 
ca pe vremea cînd am în
vățat eu meserie...

Universul de viată al 
fostului plugar 7 Iată-1 : un 
orizont profesional infinit 
mai larg, o perspectivă 
profesională care impune 
învățătură și competență, 
răspundere și implicare so
cială.

Nea Monu 7 Cînd și-a 
schimbat opincile pe bo
canci (iar asta simboliza 
începutul înțelegerii altui 
drum pentru întregul des
tin al plugarului) a făcut-o 
tot acolo, in cîmp, pe locul 
rămășagului pierdut. Opin
cile lui, și tot ce semnificau, 
au rămas îngropate unde
va în pămîntul Bărăganu
lui. Peste ele crește astăzi 
porumbul in culturi inten
sive... „Anul ăsta scoatem 
neapărat cele 20 de tone la 
hectar !“ — ne-a spus,
la despărțire, Constantin 
Popa...

vremea
Institutul de meteorepogie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 aprilie, ora 20 — 15 apri
lie, ora 20. In (ară: Vremea va ti rece. 
Cerul variabil, va prezenta lnnorări 
mal accentuate In primele zile, cînd 
vor cădea ploi ce vor avea și caracter 
de aversă. însoțite de descărcări elec
trice. Frecvența lor va fi mal mare in 
regiunile din sudul șl estul țării, tn

regiunile din nordul și estul țării, 
trecător, precipitațiile pot fi șl sub 
formă de lapoviță și ninsoare. La 
munte va ninge. Vîntul va sufla mo
derat, cu intensificări locale, cu vite
ze de 50—70 km pe oră din sectorul 
nordic. Temperaturile minime. în ge
neral, vor oscila între minus 4 și plus 
5 grade, iar cele maxime intre 4 și 14 
grade, izolat mai ridicate in sudul ță
rii, spre sfîrșitul intervalului. In re
giunile nordice, precum și in zonele 
subcarpatice din sud și. izolat, tn res
tul teritoriului se va produce brumă 
șl îngheț slab la sol. mai ales in par
tea a doua a intervalului.

disting tehnicieni competent!, succe
sele sportive românești amintite la 
începutul acestor rînduri exprimînd, 
totodată, și munca lor pasionată, 
pătrunsă de grijă pentru pregătirea 
sportivilor, exigența față de propria 
pregătire. Din păcate insă, nu toți 
antrenorii lucrează corespunzător și 
cu toată răspunderea, că se complac 
în a accepta stările de lucruri exis
tente, patronînd superficialitatea și 
indisciplina, pregătirea de mîntuială. 
Ar fi și greu să se procedeze altfel 
In condițiile actuale, cînd, în bună 
măsură, lipsește preocuparea știin
țifică și metodică pentru formarea 
și pregătirea la nivelul cerințelor

în funcție de diferite interese per
sonale — fapt ce are serioase re
percusiuni asupra procesului de in
struire si de pregătire a sportivilor, 
asupra climatului din cluburi si 
asociații. De fapt, din acest punct 
de vedere, antrenorii sint practic 
iesiti de sub controlul federa-t 
țiilor de specialitate. Nu există în 
această privință reglementări ri
guroase care să pună ordine acestor 
peregrinări, deosebit de dăunătoare 
pentru calitatea instruirii sportive. 
Trebuie spus că unele încercări de 
a rezolva aceste probleme devenite 
hotăriri ale unor federații — cum a 
fost cazul Federației de fotbal cu

siunea. Amestecîndu-se în treburile 
cotidiene ale cluburilor, încâl
cind propriile programe și încâl
cind ele insele regulamentele ce 
le-au elaborat, deseori pierd de sub 
control tocmai problemele esențiale, 
aflate la ordinea zilei, ca și ale per
spectivei. în conducerea unor fe
derații și în aparatul acestora și-au 
găsit un loc „călduț" multe cadre 
care sînt rupte de realitățile mișcării 
sportive din România, iar unele din 
acestea patronează indisciplina și 
dezordinea din mișcarea sportivă. 
Activul obștesc — format din foști 
sportivi sau antrenori, specialiști 
reputați și cu experiență îndelungată

SPORTUL ROMÂNESC POATE PROGRESA 
prin înlăturarea serioaselor neajunsuri 

din organizarea și conducerea sa la toate nivelurile
moderne a corpului de tehnicieni în 
multe ramuri sportive.

De fapt, trebuie spus că nu func
ționează un sistem ordonat, gîndit, 
care să asigure pregătirea de spe
cialitate a antrenorilor. Unele încer
cări, inițiate cu mulți ani în urmă, 
nu s-au bucurat de atenția unor fe
derații, ceea ce a făcut ca, în mo
mentul de față, să devină antrenori 
„peste noapte" unii oameni care, deși 
ca foști sportivi și-au adus o con
tribuție personală de valoare, în 
noua postură nu au dovedit compe
tență și nu au făcut față îndatori
rilor încredințate. Este, astfel, evi
dent că, neavind el însuși sistem și 
metodă ordonată de îndrumare, 
autoritate profesională și morală care 
să impună, antrenorul nu poate cere 
mai mult sportivilor.

Un alt fenomen concludent pen
tru starea de lucruri din sportul 
nostru, îndeosebi din fotbal, este 
peregrinarea unor antrenori de la 
un club la altul. uneori aceștia 
schimbînd două-trei cluburi într-o 
perioadă de campionat. Este inadmi
sibil și cu totul împotriva interese
lor sportului atitudinea organelor 
sportive care acceptă unor antrenori 
să se ocupe de lucruri colaterale, să 
se transfere de Ia o echipă la alta

cîțiva ani de zile în urmă — au fost 
practic anulate de către conducerea 
C.N.E.F.S., scoțîndu-se antrenorii de 
sub controlul federațiilor. Asemenea 
defecțiuni și neajunsuri din pregă
tirea și activitatea antrenorilor ex
plică o mare parte din insuccesele 
și regresele recente ale sportului 
nostru.

în mișcarea sportivă, tn desfășu
rarea publică a acesteia și arbitrii 
au îndatoriri bihe determinate. Spor
tul nostru beneficiază, în general, 
de arbitri competent!, pasionați și 
corecți. Unii dintre ei însă poar
tă serioase răspunderi pentru nere
guli care impietează asupra at
mosferei și a calității competițiilor. 
La aceasta „contribuie" pregătirea 
profesională superficială, lipsa de 
concentrare și, cîteodată, chiar In
corectitudinea ce generează vicierea 
unor rezultate.

O răspundere de mare importantă 
pentru tot ceea ce se Întîmplă în 
disciplinele sportive revine federa
țiilor de specialitate, care au obliga
ția de a conduce, organiza. îndruma 
și dezvolta activitatea sportivă res
pectivă pe baza statutului, pla
nului și bugetului propriu. Or, 
după cum se constată, tocmai une
le federații nu-și îndeplinesc mi-

— este puțin folosit, în unele 
cazuri nefijnd nici măcar con
stituit. Se cunosc de pildă federații 
în care decid și conduc prin puteri 
personale numai secretarul responsa
bil și antrenorul federal. Conducerea 
colectivă, comitetul federal au ieșit 
de pe agenda de lucru a unor fe
derații. Or, acestora, pentru a-și pu
tea îndeplini în mod corespunzător 
importanta misiune încredințată, li 
se cere un rol mal activ în orga
nizarea, conceperea și îndrumarea 
activității, gîndire și conducere co
lectivă, competență și autoritate, răs
pundere sporită și obiectivitate de- 
săvîrșită.

Conducerea de ansamblu a activi
tății sportive revine, desigur. Con
siliului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, ca organism republi
can căruia „Legea cu privire la dez
voltarea activității de educație fizi
că și sport" i-a stabilit cu claritate 
sarcina de a coordona, dezvolta și 
îndruma unitar activitatea de educa
ție fizică și sport în vederea înfăp
tuirii politicii partidului și statului 
nostru în acest domeniu, de a sta
bili orientarea și conținutul educa
ției fizice si sportului de masă șl de 
performanță, de a exercita îndruma
rea lor de specialitate, răspunzînd

totodată și de buna reprezentare a 
sportului românesc în competiții in
ternaționale.

Trebuie spus însă că în activita
tea desfășurată de C.N.E.F.S., in 
stilul său de muncă au apărut unele 
lacune grave, care au dezvăluit o 
redusă capacitate organizatorică-și 
de îndrumare. Datorită acestui fapj 
evident, C.N.E.F.S. poartă o mare 
răspundere pentru defecțiunile și 
neajunsurile din munca federațiilor 
și cluburilor, cit și în general pen
tru neregulile și răminerile in urină 
din aportul nostru.

Așa cum subliniam. în loc să în
tărească autoritatea și răspunderea 
federațiilor, Biroul C.N.E.F.S. „re
zolvă", în multe cazuri, probleme 
care sint de competente federațiilor, 
ocolind în acest fel principiul 
fundamental de organizare a miș
cării sportive stabilit de partid 
— și anume, antrenarea efectivă, nu 
de formă, a unui larg activ obștesc 
de specialiști și activiști sportivi, 
consultarea permanentă a acestui 
activ de la care trebuie să emane 
idei și soluții de perfecționare a 
întregii activități, atragerea lui efec
tivă la îndeplinirea hotărîrilor adop
tate.

C.N.E.F.S. și în special federațiile 
de specialitate au acceptat lăudăro
șenia pentru rezultate care nu erau 
nici pe departe pe măsura cerințe
lor și a posibilităților sportivilor 
noștri. Datorită stilului său de 
lucru, C.N.E.F.S. colaborează defi
citar cu celelalte organe și organi
zații de stat și obștești care au a- 
tribuții și sarcini în domeniul acti
vității sportive.

Luîndu-se în considerare aseme
nea deficiențe, se impun cu strin
gență măsuri ferme pentru a se pune 
ordine deșâvlrșită , în activitatea 
tuturor factorilor cu atribuții în 
domeniul aportului de masă și 
jn special al celui de perfor
manță. Se impune înlăturarea 
grabnică din mișcarea sportivă a 
cadrelor care manifestă delăsare, in
competență, lipsă de răspundere și 
de atașament pentru culorile clubu
lui, pentru disciplina pe care o re
prezintă.

Pentru îmbunătățirea activității 
de educație fizică și sport, pentru 
ridicarea nivelului ei calitativ și a 
nivelului ei de reprezentare interna
țională, sarcini sporite revin orga
nelor și organizațiilor de partid.

Trebuie spus că față de neajunsu
rile semnalate în mișcarea sportivă 
o răspundere serioasă o poartă și 
organele și organizațiile de partid 
care nu au exercitat un control per
manent privind felul în care se des

fășoară activitatea in acest dome- i 
niu, nu au luat măsuri ferme față 
de neajunsurile constatate și nu au 
imprimat peste tot un climat de 
muncă, de ordine și disciplină desă
vârșită. tndeplinindu-și cu reală . 
răspundere îndatoririle ce le revin, 
organizațiile de partid sint chemate i 
să se ocupe mai îndeaproape și mai 
concret de activitatea forurilor spor
tive și de sportivi, să asigure un con
trol mai exigent la toate nivelurile, 
acționind în același timp pentru în
treprinderea unui complex de mă
guri organizatorice și educative me
nite să întroneze In sport climatul 
de ordine, disciplină si corectitudine, 
să cultive pe scară largă dorința 
și ambiția de a realiza o pregătire 
tot mai înaltă, îndatorirea patriotică, 
de. a reprezenta cit mal prestigios 
culorile sportive ale României.
„In general, este Imperios necesar 
Xn sportul nostru să se analizeze cu 
exigentă activitatea — luîndu-se în 
seamă, bineînțeles, succesele și ex
periența bună — șl să se spună pe 
nume deficiențelor survenite in ul
timii ani. Numai în felul acesta — 

.serios, critic și constructiv — se pot 
întreprinde de urgență măsurile cu
venite și așteptate pentru întărirea 
răspunderii, a ordinii și disciplinei 
în fiecare ramură, pentru ridicarea 
calității instruirii și educației spor
tivilor.
’ Neajunsurile semnalate In artico

lul de față, precum și în presă, î/p 
general, trebuie analizate de către 
toti factorii cu atribuții în dome
niul sportului de la toate nivelurile 
cu toată responsabilitatea, cu con
știința că sînt obligați să răs
pundă în fata opiniei publice, a 
societății pentru neajunsurile ce 
le-au pricinuit, iar cei vinovat! tre
buie să fie trași la răspundere. Pe 
baza unei temeinice consultări a tu
turor celor ce si-au dovedit compe
tenta si atașamentul lucid sl respon
sabil fată de sport, se impune să sa 
stabilească măsuri a căror îndepli
nire să asigure ridicarea sportului 
nostru de masă și de performanță la 
nivelul condițiilor create de societa
te acestui domeniu.

In spriiinul unei analize aprofun
date, exigente și constructive, în 
paginile ziarului nostru vor fi pu
blicate in continuare dezbateri vi
zind aspecte si fenomene concrete 
referitoare la stilul si metâdele de 
lucru ale organelor sportive, la prio
ritățile. posibilitățile sl căile de pu
nere în valoare la un nivel superior 
a condițiilor de progres ale sportului 
românesc. J

Gbeorahe MITROI ‘



DUPĂ NOUA EXPERIENȚĂ ATOMICĂ AMERICANĂ

Un imperativ categoric al încetării cursei înarmărilor,
praga , Schimb de mesaje la nivel înalt 

româno-cehoslovac
cu prilejul vizitei delegației U.T.C.

încheierea lucrărilor Congresului Partidului Muncii din Israel

o cerință fermă a popoarelor lumii:
SĂ SE PUNĂ CAPĂT IMEDIAT TUTUROR 

EXPERIENȚELOR CU ARMA NUCLEARĂ!
După cum s-a relatat, Încâlcind 

voința popoarelor, a opiniei publice 
mondiale, ignorînd protestele vi
guroase din propria țară, S.U.A. au 
procedat la o nouă explozie nucleară 
subterană, a doua de acest fel în 
decurs de numai 18 zile. E o 
acțiune de mare gravitate, fată 
de care poporul român, opinia 
pUblică din țara noastră își exprimă 

i profunda îngrijorare și dezapro
bare. Așa cum este cunoscut, 
România socialistă s-a pronunțat 
dintotdeauna, în mod consecvent, 
împotriva experiențelor nucleare, 
subliniind că acestea nu sînt un scop 
în sine, ci reprezintă verigi efective 
ale cursei înarmărilor, prilejuri de 
perfecționare a acestor arme, de 
creștere a forței lor distructive sau 
pentru crearea de nei tipuri de arme, 
și mai primejdioase pentru întreaga 
omenire.

Această poziție principială a fost 
reafirmată cu cea mai mare claritate 
în cuvîntările recente ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in Declarația- 

[ Apel a Frontului Democrației șl 
î Unității Socialiste și în Declarația 

Marii Adunări Naționale. Pe bună 
dreptate, președintele țării a subli
niat cerința stringentă a sistării tu- 

j turor experiențelor cu arma atomi
că — ca un prim pas, cel mai acce
sibil și, totodată, de o deosebită în
semnătate, pentru trecerea.la dezar- 

I marea nucleară.
! Noua experiență nucleară din de

șertul Nevada reprezintă un act cu 
! atît mai reprobabil cu cît are loc 
j în condițiile cînd pe întreg globul 
I se marchează Anul Internațional al 

Păcii, al cărui obiectiv primordial 
este tocmai oprirea escaladei înar
mărilor nucleare, adoptarea de mă
suri concrete, efective în vederea 
înlăturării pericolului unei catastro
fe atomice, salvgardării dreptului 
suprem al oamenilor și popoarelor 
lg pace, la viață, ca problemă fun
damentală â vremurilor noastre. Or, 
desfășurarea în continuare a expe
riențelor nucleare contravine fla
grant acestui deziderat. Așa cum 
dovedesc realitățile postbelice, expe
riențele nucleare, acționînd ca factor 
de impulsionare a cursei înarmări- 

; lor atomice, contribuie, în același 
i timp, la agravarea tensiunii, la creș- 
I terea neîncrederii în relațiile inter- 
; națiorțple, îngreuiază perspectiva 

unor înțelegeri în direcția însănăto
șirii climatului politic genera), așa 
cum năzuiesc toate popoarele lumii, 

Dînd expresie voinței de pace a 
poporului . român, aspirațiilor sale 
cele mai fierbinți, comune cu ale 
tuturor popoarelor lumii, încă in 
cuvintarea rostită —la sfirșitul lunii 
martie — la Plenara Consiliului Na
țional al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a chemat să se 
facă- totul pentru a se opri expe
riențele atomice, pentru a se eli
mina amenințarea unui dezastru nu
clear. „Adresăm Uniunii Sovietice 
apelul de a continua moratoriul 
privind experiențele nucleare ! 
Adresăm Statelor Unite ale Americii 
apelul de a se alătura moratoriului 
proclamat de Uniunea Sovietică, de 
a înceta experiențele nucleare I Ne 
pronunțăm pentru un acord general 
privind încetarea experiențelor nu
cleare de către toate statele. Consi
derăm că aceasta este prima necesi
tate și ar trebui să fie primul act in 
acest An Internațional al Păcii" — 
spunea cu acel prilej secretarul ge
neral al partidului, președintele Re
publicii. Sînt cuvinte care își păs
trează întreaga valabilitate, in 
această chemare reflectîndu-se cu 
putere dorința de a face să preva
leze spiritul rațiunii, de a se acționa 
în conformitate cu cerințele încetă
rii cursei. înarmărilor atomice, cu in
teresele supreme ale cauzei păcii, 
cu voința întregii umanități.

Cu deplină indreptățire se ridică 
întrebarea : de ce este necesar să se 
continue experimentarea armelor 
nucleare de vreme ce ambele puteri 
s-au pronunțat la Geneva, prin ex- 
ponenții lor autorizați, in favoarea 
unei reduceri cu 50 la sută a acestor 
arme ? De ce să se irosească sume 
"uriașe pentru testarea unor arme 
care apoi să fie distruse, de ce 
mijloacele cheltuite pentru experien
țele nucleare să nu fie folosite in 
vederea soluționării unor probleme 
urgente ale omenirii, cum ar fi de
pășirea subdezvoltării, lichidarea 
unor fenomene ca foametea, analfa
betismul, șomajul, care afectează 
mase uriașe de oameni ? Mai mult : 
de vreme ce s-a recunoscut de către 
ambele părți că un conflict nuclear 
nu poate fi cîștigat. care este rostul 
continuării experiențelor ? De ce să 

se continue experiențele, cînd sînt 
cunoscute gravele lor consecințe asu
pra mediului ambiant, persistența 
poluării radioactive ? Fără îndoială, 
procedind la noua explozie nuclea
ră, care implică riscul declanșării 
unor grave repercusiuni, S.U.A. își 
asumă o mare răspundere față de 
cauza păcii și destinderii internațio
nale.

De altfel, noua explozie nucleară 
efectuată pe poligonul din Nevada 
a stîrnit critici puternice chiar in 
rîndul unor personalități politice im- 
portahte din S.U.A., care au calificat 
faptelț ca „o șansă pierdută pentru 
realizarea de progrese pe calea opri
rii cursei înarmărilor", ca „un 
periculos pas înapoi, spre politica 
de înarmare nucleară". Așa cum 
arată multiplele reacții de îngrijo
rare și dezaprobare din numeroase 
părți ale lumir, asemenea păreri sînt 
larg împărtășite.

Interesele vitale ale umanității cer 
să se treacă fără întîrziere — cit mai 
este încă timp ! — la măsuri și
acțiuni concrete de dezarmare, în 
primul rînd nucleară, de apărare a 
păcii și a vieții. Tocmai de aceea 
este necesar să se manifeste reținere, 
luciditate, să se acționeze cu maximă 
responsabilitate pentru a se stăvili 
actualul curs periculos al evenimente
lor internaționale. Nu prin experien
țe atomice, așteaptă popoarele să se 
marcheze Anul Internațional al 
Păcii, nu prin măsuri de intensifica
re a cursei înarmărilor — ci, dim
potrivă, prin abținerea hotărită de 
la asemenea acțiuni, prin spirit con
structiv, prin pași concreți pe calea 
reducerii tensiunii și trecerii la de
zarmare.

In consens cu năzuințele tuturor 
popoarelor lumii, poporul român își 
exprimă speranța că rațiunea va 
triumfa, că nu se va precupeți 
nici un efort pentru a se evita o es
caladă a înarmărilor, pentru a se 
ajunge la înțelegeri corespunzătoare, 
care să ducă la încetarea definitivă 
a experiențelor atomice, ca primă 
măsură necesară pe calea dezarmă
rii nucleare, a înfăptuirii așteptări
lor întregii omeniri de a trăi într-o 
lume eliberată de spectrul distruge
rii, o lume a păcii, securității și 
cooperării între toate națiunile.

V. ALEXANDRESCU

PRAGA 11 
rășului Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, i-ău fost transmise un 
călduros mesaj 
preună cu cele 
sănătate și noi 
tea viitoare din 
Guptav Husak, 
Comitetului Central 
Comunist din Cehoslovacia, 
dintele Republicii 
slovace.

Din partea 
Nicolae Ceaușescu 
se tovarășului Gustav 
cald mesaj de prietenie, 
cu cele mai bune urări.

Schimbul 
cu prilejul 
Nicu Ceaușescu,

(Agerpres). — Tova- 
secretar

de prietenie, im- 
mai bune urări de 
succese in activita- 
partea tovarășului 
secretar general al 

al Partidului 
preșe- 

Socialiste Ceho-
tovarășului 
au fost transmi- 

Husak un 
împreună

de mesaje a avut loc 
întilnirii tovarășului 

, membru "SupleantPentru realizarea holăririlor Congresului al XXVII-Iea al P. C. I1. S. ’
MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc ședința Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., care 
a subliniat necesitatea activizării 
eforturilor în vederea realizării ho- 
tărîrilor Congresului al XXVII-lea 
al partidului în spirit de organiza
re, disciplină, inițiativă și înaltă 
răspundere — relatează agenția 
T.A.S.S,

Dezbătînd unele probleme ale ac
tivității internaționale a partidului

Plenara C. C. al P. S. U. G.
Au fost adoptate proiectele documentelor pentru Congresul 

al Xl-lea al partidului
BERLIN 11 (Agerpres). — Comite

tul Central al P.S.U.G., întrunit ' in 
plenară, a adoptat vineri proiectele 
documentelor pentru Congresul al 
Xl-lea al P.S.U.G., care se va des
fășura în perioada 17—21 aprilie, 
transmite agenția A.D.N.

Sesiunea Conferinței Consultative Politice 
Populare a R. P. Chineze

BEIJING 11 (Agerpres). — La 
Beijing s-au încheiat vineri lucrările 
sesiunii Conferinței Consultative Po
litice Populare, organ consultativ 
suprem al R.P. Chineze — relatează 
agenția China Nouă. La ședința de 
încheiere a sesiunii au fost prezenți 
Li Xiannian, președintele R.P. Chi
neze, alți conducători de stat și de 
partid.

In cuvintarea rostită cu acest 
prilej, Deng Yingchao, președinta 
Comitetului Național al C.C.P.P., a 
chemat pe membrii organizației să 
depună toate eforturile pentru înde

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., care a efectuat o. vizită in 
R.S. Cehoslovacă, la invitația Uniu
nii Socialiste a Tineretului din a- 
ceastâ țară, cu Milos Jakes, mem
bru al Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia.

în cadrul întrevederii a fost re
levată contribuția activă pe care 
organizațiile de tineret din cele 
două țări o aduc la extinderea ra
porturilor de prietenie și colaborare 
dintre România și R. S. Ceho
slovacă, în interesul cauzei, păcii, 
înțelegerii și cooperării internațio
nale. ,

In încheierea vizitei a avut loc, 
la Praga, un miting de prietenie în
tre tineretul român și tineretul ce
hoslovac.

și statului, Biroul Politic al C.C. al 
P.C.U.S. a analizat, intre altele, re
zultatele primei ședințe a Comisiei 
sovieto-chineze de colaborare eco
nomică, comercială și tehnico-știin- 
țitică. S-a relevat, cu acest prilej, 
că dezvoltarea relațiilor economico- 
comerciale dintre U.R.S.S. și R.P. 
Chineză contribuie la îmbunătățirea 
relațiilor dintre ele și in alte dome
nii, ceea ce corespunde intereselor 
popoarelor celor două țări.

După cum precizează sursa citată, 
au fost aprobate în unanimitate pro
iectul raportului C.C. către Congres 
și- proiectul Directivelor Congresului 
privind planul economic național al 
R.D. Germane pe perioada 1936—1990.

plinirea cu succes a obiectivelor sta
bilite de noul plan cincinal (1986— 
1990) de dezvoltare economică și so
cială a țării, subliniind, totodată, 
importanța propunerilor valoroase 
făcute de participant în scopul unei 
mai bune desfășurări a activității 
economico-sociale.

Sesiunea a ales trei noi vicepre
ședinți ai Comitetului Național și 13 
noi membri ai Comitetului Perma
nent al Comitetului Național al 
C.C.P.P. A fost adoptată, de aseme
nea, o rezoluție politică.

TEL AV1V 11 (Agerpres). — Florea 
Țuiu transmite : Joi s-au încheiat 
lucrările primei părți a Congresului 
Partidului Muncii din Israel. Dele
gații au adoptat noua platformă po
litică. cuprinsă ințr-o rezoluție care 
stabilește poziția partidului intr-o 
serie de probleme actuale, ca relațiile 
cu statele vecine, problema palesti-

♦
Din partea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, au 
fost transmise un salut călduros, îm
preună cu cele mai bune urări secre
tarului general al Partidului Comu
nist din Israel, Meir Vilner, precum 
și urări de noi realizări in activitatea 
partidului, consacrată promovării și 
apărării intereselor oamenilor muncii 
din Israel.

Meir Vilner a mulțumit pentru 
mesaj și a rugat sâ se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu din 
partea sa și a conducerii partidu
lui un salut cordial și cele maf 
bune, urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului român pros
peritate și noi succese in muncă.

Lucrările Congresului Partidului Comunist Italian
ROMA 11 (Agerpres). — Radu 

Bogdan transmite : In cursul zilei de 
vineri, lucrările celui de-al XVII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Italian s-au desfășurat atît in ședințe 
plenare, cit și pe comisii. Vorbitorii 
s-au referit pe larg la problemele 
principale care se află in centrul 
dezbaterilor congresului și care pri
vesc opțiunea strategică a P.C.I. de 
creare a alternativei democratice, 
întărirea unității forțelor de stingă, 
dezvoltarea acțiunilor unitare de 
masă îndreptate spre oprirea cursei

În sprijinul cauzei palestiniene
Intervenția reprezentantului român la seminarul internațional 

de la Istanbul
ANKARA 11 (Agerpres). — La Is

tanbul au luat sfîrșit lucrările ce
lui de-al XIII-lea seminar regional 
european organizat de Comitetul 
O.N.U. pentru exercitarea drepturi
lor inalienabile ale poporului pales
tinian. în cadrul seminarului au fost 
abordate îndeosebi chestiuni referi
toare la rolul Națiunilor Unite în so
luționarea problemei poporulțti pa
lestinian și la convocarea unei con
ferințe internaționale de pace în 
Orientul Mijlociu.

Reprezentantul român la seminar 
a subliniat poziția țării noastre cu 
privire la realizarea unei reglemen
tări globale, la instaurarea unei păci 
juste și durabile în Orientul Mijlo
ciu, prezentind pe larg inițiativa pe 
care tovarășul Nicblae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 

niană. situația din zonă și realizarea 
păcii in Orientul Mijlociu.

In încheierea dezbaterilor a rostit 
o cuvintare Shimon Peres, președin
tele Partidului Muncii din Israel.

La 15 mai, delegații la congres se 
vor reuni pentru a aproba rezoluții 
privind politita in domeniile eeono- 
mic și social și a alege organele 
conducătoare ale partidului.

*
Schimbul de mesaje a fost prilejuit 

de primirea de către Meir Vilner 
a tovarășului Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al CjC. al P.C.R., 
conducătorul delegației P.C.R. care a 
participat la lucrările Congresului 
Partidului Muncii.

Delegația P.C.R., condusă de to
varășul Ion Stoian, a avut convor
biri cu Eliazar Granot, secretar ge
neral al Partidului M.A.P.A.M.

★
Delegația a avut, de asemenea, 

convorbiri cu Uzi Baram, secretar 
general al Partidului Muncii din 
Israel, cu membri ai guvernului is- 
raelian, precum și cu alți membri 
ai conducerii Partidului Muncii.

înarmărilor nucleare, spre consolida
rea destinderii, colaborării și înțe
legerii între toate popoarele.

Cele trei comisii — comisia poli
tică. comisia pentru structurile or
ganizatorice interne ale partidului și 
modificările la statut și Comisia 
electorală — discută in paralel pro
iectul de teze și propunerile progra
matice, de adaptare a formelor orga
nizatorice ale partidului la realită
țile actuale ale țării, alegerea noilor 
organe conducătoare ale P.C.I.

Lucrările congresului continuă.

România, a lansat-o încă din 1978 și 
acțiunile ulterioare ale României pri
vind convocarea unei conferințe in
ternaționale de pace în cadrul O.N.U., 
cu participarea tuturor părților in
teresate, inclusiv a O.E.P. — repre
zentantul legitim al poporului, pales
tinian —, a Uniunii Sovietice și a 
Statelor Unite ale Americii, precum 
și a altor state care pot aduce o 
contribuție pozitivă la soluționarea 
problemelor complicate din această 
regiune.

Poziția țării noastre s-a bucurat da 
o deosebită apreciere din partea 
participanților, elementele concepției 
președintelui României cu privire Ia 
convocarea conferinței de pace in O- 
rientul Mijlociu fiind preluate în 
concluziile și recomandările semina
rului.

Declarația guvernului U. R. S. S. ORIENTUL MIJLOCIU
MOSCOVA 11 (Agerpres). ■ 

într-o declarație a guvernului so
vietic — transmisă de agenția
T. A.S.S. — se relevă că explozia 
nucleară efectuată de S.U.A. la 10 
aprilie 1986 a demonstrat încă o 
dată, în mod evident, că vorbele 
Administrației S.U.A. despre atașa
mentul lor la cauza lichidării ar
mei nucleare ascund, de fapt, in- 
"tenția de a amenința și în continuare 
omenirea cu pericolul nuclear, de a 
menține lumea în capcana fricii da 
distrugerea generală.

Linia promovată de Administrația 
S.U.A. este diametral opusă celei 
promovate de U.R.S.S., care, în vara 
anului 1985, în dorința de a con
tribui la oprirea escaladării arsena
lelor nucleare, a anunțat încetarea 
oricăror experiențe nucleare, înce- 
pind cu data de 6 august, morato
riu prelungit ulterior pină la 31 
martie 1986. în document se reamin
tește, totodată, că guvernul sovietic 
a adresat Administrației S.U.A. ape
lul de a se alătura acestei inițiative. 
Ulterior, se arată în declarație,
U. R.S.S. a arătat că se va abține de ’ 
la experiențe nucleare și după 31 
martie, pină la prima explozie nu
cleară pe care o vor efectua S.U.A.

Această reținere unilaterală în 
condițiile continuării modernizării de 
către S.U.A. a arsenalului lor ra- 
cheto-nuclear, inclusiv in cadrul 
așa-numitei „Inițiative de Apărare 

Vie dezaprobare pe plan internațional
WASHINGTON 11 (Agerpres).

într-o declarație făcută în Camera 
Reprezentanților, congresmanul ame
rican Barney Frank a subliniat că 
refuzul președintelui S.U.A. de a se 
realiza un progres în sfera încetării 
experiențelor nucleare constituie de 
fapt o continuare a cursei înarmări
lor. EI a condamnat recenta explo
zie nucleară experimentală din Ne
vada și a cerut Administrației să 
semneze Tratatul asupra interzicerii 
totale a experiențelor cu arma nu
cleară. Refuzînd să întreprindă păși 
serioși pe calea interzicerii expe
riențelor nucleare, Administrația 
americană arată că nu dorește să 
asculte părerile Senatului și Came
rei Reprezentanților, care au adoptat 
rezoluții în sprijinul interzicerii ex
periențelor, a spus congresmanul 
american.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Ager
pres). — Interzicerea tuturor expe
riențelor nucleare ar limita substan
țial atît dezvoltarea calitativă, cît și 
cantitativă a înarmărilor nucleare — 
aceasta este poziția secretarului ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar. Referindu-se la recenta ex
plozie efectuată de S.U.A. la poli
gonul din Nevada, un purtător de 
cuvint al secretarului general al 
O.N.U., care a făcut această preci
zare unui corespondent al T.A.S.S., 
a arătat, de asemenea, că încetarea 
totală a experiențelor nucleare co
respunde intereselor vitale ale tutu
ror națiunilor și popoarelor lumii. 
Comunitatea internațională — a 
spus el — ar acorda cea mai mare 
atenție realizării unui acord privind 
interzicerea globală a exploziilor 
atomice.

TOKIO 11 (Agerpres). — Guver
nul Japoniei „regretă profund" efec
tuarea de către S.U.A. a noii expe
riențe nucleare la poligonul din Ne
vada — a declarat, in parlamentul 
țării, ministrul nipon al afacerilor 
externe, Shintaro Abe. El a subli
niat : „Japonia se pronunță pentru 
Interzicerea totală a tuturor expe

Strategică", a ■ demonstrat bdorințat" 
Uniunii Sovietice de a încerca toate 
posibilitățile pentru a influența prin 
forța exemplului poziția celeilalte 
părți.

întrucit, în pofida avertizărilor re
petate din partea conducerii sovie
tice. in S.U.A. s-a efectuat o nouă 
experiență nucleară, guvernul so
vietic declară că din acest moment 
se consideră eliberat de angajatnen- 
tul asumat unilateral de a se abține 
de la efectuarea oricăror explozii nu
cleare. Totodată, Uniunea Sovietică, 
considerind, ca și in trecut, că înceta
rea' experimentării armei nucleare ar 
constitui un pas practic, care ar 
duce la distrugerea armelor nu
cleare. este'gata, in orice moment, 
să revină la problema privind mo
ratoriul reciproc asupra exploziilor 
nucleare, dacă guvernul S.U.A. va 
declara că se va abține de la efec
tuarea unor asemenea explozii.

In continuare, in declarație sint 
reamintite propunerile U.R.S.S. pri
vind interzicerea completă a expe
riențelor cu arma nucleară. U.R.S.S. 
acceptă orice formă de negocieri, 
orice variantă de acord în această 
privință, cu condiția ca acestea să 
ducă la realizarea unui acord. Gu
vernul sovietic reiterează, de ase
menea. propunerea avansată guver
nelor S.U.A. și Marii Britanii de a 
relua și finaliza negocierile trilate

riențelor nucleare, cerind cu fermi
tate încetarea lor".
•„Protestăm împotriva acestei ac

țiuni provocatoare a Washingtonu
lui", se spune în telegrama adresată 
ambasadei S.U.A. la Tokio de Ta- 
kesi Arachi, primarul orașului Hi
roshima — prima localitate a lumii 
care- a cunoscut ororile bombarda
mentului atomic în 1945.

COPENHAGA 11 (Agerpres). — 
Guvernul Danemarcei își exprimă 
regretul față de noua experiență nu
cleară efectuată de Statele Unite ale 
Americii — a declarat Uffe Elle- 
mann-Jensen, ministrul afacerilor 
externe al acestei țări. In numele 
guvernului danez, el a adresat un 
apel puterilor nucleare de a iniția 
cit mai urgent" posibil tratative cu 
privire la încheierea unui acord de 
încetare a exploziilor nucleare.

BONN 11 (Agerpres). — Președin
tele P.S.D. din R.F.G., W. Brandt, 
într-un interviu acordat revistei 
„Express", a criticat efectuarea de 
către S.U.A. a exploziei nucleare pe 
poligonul din Nevada, relatează a- 
genția T.A.S.S. Brandt a cerut gu
vernului R.F.G. să acționeze pe lîngă 
Administrația S.U.A. pentru a o de
termina să înceteze experiențele cu 
armele nuclearei

PRAGA 11 (Agerpres). — Expe
riența nucleară efectuată de S.U.A. 
la poligonul din Nevada constituie 
o provocare îndreptată împotriva 
eforturilor forțelor iubitoare de pace 
în direcția realizării dezarmării nu
cleare, se spune într-un apel al Bi
roului Federației Sindicale Mondia
le dat publicității la Praga. Apelul 
cheamă Statele Unite și alte puteri 
nucleare să adere la moratoriul so
vietic și să înceapă negocieri asu
pra lichidării totare a armamentelor 
nucleare pină în anul 2000, arată 
agenția C.T.K.

Experiența nucleară din Nevada 
reprezintă o amenințare la adresa 

rale- întrerupte în 'anul 1980 pentru 
elaborarea unui tratat de interzi
cere generală și totală a experiențe
lor cu arma nucleară. Declarația 
reconfirmă dorința părții sovietice 
de a se ajunge, în cadrul diverselor 
negocieri, la înțelegeri privind in
terzicerea generală șl totală a ex
periențelor nucleare, ca și privind 
interzicerea experiențelor nucleare 
subterane. în document se arată că 
rămîne in vigoare și propunerea 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S. de a se intîlni cu pre
ședintele S.U.A. în cel mai scurt 
timp într-o capitală europeană pen
tru a se ajunge la o înțelegere 
privind exploziile nucleare.

în ceea ce privește controlul asu
pra înțelegerilor' privind interzi
cerea experiențelor cu armele nu
cleare, partea sovietică consideră 
că nu există greutăți care nu pot fi 
depășite, punîndu-se doar problema 
adoptării unei hotărîri politice pri
vind încetarea experiențelor.

Potrivit convingerii guvernului 
sovietic, problema interzicerii expe
riențelor cu armele nucleare este 
una dintre cele mai urgente sarcini 
ale prezentului, și Uniunea Sovie
tică va milita cu fermitate, și in 
continuare, pentru soluționarea ei 
în interesul asigurării securității in
ternaționale, a unei păci sigure, fără 
arme nucleare — se spune în înche
ierea declarației.

păcii și securității, apreciază. într-un 
editorial, ziarul bulgar „RABOTNI- 
CESKO DELO".

La rîndul său, „NEUES DEUTSCH
LAND" (R.D.G.) relevă că, în pofi
da speranțelor popoarelor și con
trar cerințelor cercurilor largi ale 
opiniei publice privind încetarea 
tuturor testelor de acest fel. S.U.A. 
au efectuat o nouă explozie nuclea
ră. Opinia publică mondială a sperat 
că înfăptuirea propunerilor Uniunii 
Sovietice cu privire la încetarea 
unor asemenea experiențe va con
tribui la fnnarea cursei ■ înarmărilor, 
adaugă ziarul.

Prin explozia din Nevada, Admi
nistrația S.U.A. a respins categoric 
propunerea sovietică privind renun
țarea reciprocă la orice experiențe 
nucleare, a apreciat TELEVIZIUNEA 
POLONEZA, iar agenția de presă 
P.A.P. a remarcat : Nimeni nu se mai 
îndoiește astăzi că hotărîrea de a nu 
efectua experiențe sau de a le anu
la a fost un adevărat test al inten
țiilor enunțate de Ronald Reagan in 
problemele securității și stabilității 
în lume. Acest test s-a dovedit a fi 
negativ pentru președintele ame
rican.

Ziarul britanic „FINANCIAL TI
MES" relevă că experiența din 
Nevada atestă intenția Washingto
nului de a respecta graficul creării 
de noi armamente nucleare. In pofi
da apelurilor repetate ale U.R.S.S. la 
negocieri asupra interzicerii totale a 
unor asemenea teste. Un alt ziar 
britanic, „GUARDIAN", opinează că 
noua experiență nucleară va înrău
tăți perspectivele normalizării rela
țiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A., va 
afecta pregătirile pentru viitoarea 
întîlnire șovieto-americană la nivel 
înalt. Explozia din Nevada este ca
lificată de „MORNING STAR" drept 
o provocare premeditată la adresa 
opiniei publice mondiale, ziarul apre
ciind că trebuie să se facă tot ceea 
ce este posibil pentru a determina 
S.U.A. să înceteze experiențele nu
cleare.

Rolul sporit al științei și tehnicii 
în procesul dezvoltării 

Reuniune internațională la Beijing
BEIJING 11 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul în cadrul unei conferințe 
internaționale asupra rolului știin
ței și tehnologiei în procesul dezvol
tării, organizată la Beijing, premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, Zhao Ziyang, a apreciat că în
tărirea cooperării în domeniul știin
ței și tehnologiei între țările în curs 
de dezvoltare și cele dezvoltate este 
în beneficiul ambelor părți. El și-a 
exprimat speranța că în această con
lucrare statele dezvoltate vor acorda

întrevederi privind dezvoltarea relațiilor 
dintre R. D. G. și R. F. G.

BONN 11 (Agerpres). — Situația 
internațională, responsabilitatea celor 
două state germane în asigurarea pă
cii și dezvoltarea viitoare a relații
lor dintre R.D.G. și R.F.G. au con
stituit principalele probleme exami
nate în cursul întilnirii de la Bonn 
dintre Johannes Rau, prim-ministrul 
social-democrat al landului Renania 
de Nord-Westfalia, și Guenter Mit-

Demersuri pentru soluționarea conflictului 
referitor la Sahara Occidentală

RABAT 11 (Agerpres). — în ca
drul unei întîlniri în orașul Erfoud 
cu reprezentanții partidelor politice 
marocane, regele Hassan al II-lea 
al Marocului — anunță agenția 
M.A.P. — a informat in legătură cu 
evenimentele intervenite după ce 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a luat hotărîrea 
de a-și oferi bunele oficii în vederea 
soluționării conflictului privind Sa
hara Occidentală. Suveranul maro
can a expus „diversele elemente ale 
procesului care va fi angajat (in le

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

ZIUA COSMONAUTICII. Vineri, 
la Moscova a avut loc o ședință 
festivă consacrată Zilei cosmonau
ticii și aniversării a 25 de ani de la 
primul zbor cosmic pilotat, realizat 
de Iuri Gagarin, relatează agenția 
T.A.S.S. Luînd cuvintul, Vladimir 
Kotelnikov, vicepreședinte al Aca
demiei de științe a U.R.S.S., a 
subliniat că explorarea Cosmosului 
trebuie să se facă exclusiv în sco- 

. puri pașnice, pentru dezvoltarea 
științei și tehnicii.

CONGRESUL NAȚIONAL AFRI
CAN, organizație antiapartheid in
terzisă de regimul R.S.A., pro
testează împotriva condamnării 
la moarte, de către autoritățile ra
siste de la Pretoria, a patriotului 
sud-african Andrew Zondo — se 
arată într-o declarație a C.N.A., 
cerind poporului sud-african să nu 
permită executarea acestei sentințe 
capitale si să ceară scoaterea în 
afara legii a regimului de apart
heid, care aplică o politică de ge
nocid împotriva populației afri
cane. L

celor tn curs de dezvoltare un tra
tament preferențial. Referindu-se la 
cooperarea 'Internațională, Zhao Zi
yang a atras atenția asupra existen
ței unei situații neechilibrate in ra
porturile economice Nord-Sud, care 
se manifestă și în sfera științei și 
tehnologiei.

Premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze a relevat, totodată, 
marele potențial existent In dome
niul colaborării Sud-Sud.

tag, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al 
R.D.G.

Guenter Mittag a avut, de aseme
nea, un schimb de opinii cu Franz 
Josef Strauss, președintele Uniunii 
Creștln-Sociale, prim-ministru al 
landului Bavaria, menționează agen
ția A.D.N.

gătură cu această problemă) și care 
sint prezentate explicit in scrisoa
rea pe care suveranul marocan a 
adresat-o secretarului general al 
O.N.U. Comunicatul — relevă 
M.A.P. — precizează că reiese cu 
claritate că Perez de Cuellar va 
conduce acțiunile sale de bune ofi
cii, atit în ceea ce privește încetarea 
focului, cit și operațiunile ulterioa
re ale referendumului prin întreve
deri pe care le va avea separat cu 
fiecare dintre părțile interesate sau 
implicate.

SEMINAR. La Buenos Aires s-au 
deschis lucrările Seminarului „Par
tidele politice și cooperarea în 
America Latină". Iau parte repre- 

* zentanți ai vieții politice din re
giune. Participanta dezbat proble
me legate de necesitatea continuă
rii cursului democratic al vieții 
politice latino-americane și adop
tării unor măsuri de intensificare 
și diversificare a cooperării re
gionale.

Simbătă șl duminl- 
orașe din S.U.A. se

PROTESTE, 
că, în 250 de 
vor desfășura ample manifestații 
de protest ale opiniei publice îm
potriva acordării de ajutoare for
țelor contrarevoluționare nicara- 
guane.

GREVA. Lucrătorii din sectorul 
transporturilor urbane din orașul 
spaniol Bilbao au declarat grevă 
in sprijinul unor revendicări pri
vind nivelul de trai. Angajați! 
companiei „Transportes colectivos", 
cea mai mare firmă particulară

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a reco
mandat Consiliului de Securitate 
reînnoirea mandatului Forței Interi
mare a Națiunilor Unite în Liban 
(UNIFIL) pentru o nouă perioadă 
de 6 luni.

Intr-un raport prezentat Consi
liului, Perez de Cuellar se pronunță 
în favoarea unei noi prelungiri a 
mandatului UNIFIL începînd de la 
17 aprilie, arătind că, după opinia 
sa, o retragere a „căștilor albastre" 
ar antrena o „intensificare imediată" 
a luptelor în sudul Libanului.

în raport se arată, de asemenea, 
că viitorul UNIFIL se află serios 
compromis atîta vreme cît Israelul 
menține o așa-zisă zonă de securitate 
în interiorul spațiului de desfășurare 
a „căștilor albastre".

Creată în 1978. UNIFIL numără 
în prezent 5 825 de militari din 9 
țări. In cursul ultimelor 6 luni, 3 
militari aparținînd UNIFIL au fost 
uciși și alți 15 răniți.

DAMASC 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a 
primit pe Hans van der Broek, mi
nistrul afacerilor externe al Olan
dei, aflat in vizită la Damasc. Agen
ția SANA a menționat că în cadrul 
între-aederii a fost discutată evo
luția situației din Orientul Mijlociu.

Ministrul olandez a fost primit, 
totodată, de vicepreședintele Siriei, 
Abdel Halim Khaddam, cu care a 
examinat probleme de interes pen
tru țările C.E.E. și statele arabe.

AMMAN 11 (Agerpres). — La 
Amman, regele Hussein al Iordaniei 
l-a primit pe Richard Murphy, tri
mis special al președintelui S.U.A. 
în Orientul Mijlociu, care efectuează 
un turneu în regiune. în cadrul con
vorbirilor, informează agenția Petra, 
au fost examinate o serie de pro
bleme privind ultimele evoluții din 
Orientul Mijlociu.

ndin sector pe Întreaga regiune, cer 
patronatului condiții egale cu ace
lea ale lucrătorilor de la între
prinderile de transporturi ale sta
tului — precizează agenția E.F.E.

DEMERS. — Turcia dorește sd 
recupereze tezaurul regelui Cre- 
sus, ultimul suveran din Lydia, in 
Asia Minor, secolul VI i.e.n.. ex
pus in prezent la Muzeul Metropo
litan din New York si estimat la 
mai mult de zece miliarde dolari. 
In acest scop. Turcia va cere in
tervenția UNESCO. Constituită din 
179 de piese, mai ales din vase de 
aur și argint, tezaurul lui Cresus 
a fost descoperit in, 1966 de țărani 
turci, se afirmă in cotidianul „Mi- 
liyet". Potrivit acestei surse, o co
misie de arheologi turci urmează 
să determine condițiile in care te
zaurul a părăsit țara.

LA BORDUL STAȚIEI „MIR“. 
Zborul cosmonauților sovietici Leo
nid Kizim și Vladimir Soloviov la 
bordul stației orbitale „Mir" con
tinuă. Echipajul testează in conti
nuare sistemele de bord ale sta
ției, efectuează observații vizuale 
asupra Pămintului și realizează 
exerciții fizice. Programul ultime
lor zile a prevăzut efectuarea unor 
examene complete asupra stării să 
nătății cu ajutorul aparatului mul
tifuncțional „Gamma" instalat la 
bord.

BEIRUT 11 (Agerpres). — Vineri, 
la Beirut situația s-a menținut În
cordată, după duelurile sporadice cu 
arme automate și de artilerie, din 
primele ore ale dimineții. După cum 
informează agenția KUNA. au fost 
înregistrate tiruri atît peste linia de 
demarcație din Beirut, cît și în zona 
de munte Souk El Gharb. în timpul 
schimburilor de focuri din capitală, 
mai multe sectoare de locuințe au 
fost bombardate.

în perimetrul taberelor de refu- 
giați palestinieni Sabra și Shatila 
s-au produs, de asemenea, tiruri izo
late între combatanții palestinieni și 
milițiile libaneze din zonă. în ace
lași timp, au continuat contactele cu 
forțele implicate în vederea dimi
nuării tensiunii. Ciocnirile din ulti
mele trei zile au impiedicat o forță 
libaneză de poliție să înlăture ba
ricadele și să elimine prezența per
soanelor înarmate de pe străzi.

CONFLICTUL
IRAKI ANO-IR ANI AN
BAGDAD 11 (Agerpres). — Un co

municat militar difuzat de agenția 
I.N.A. relevă că forțele irakiene au 
eliberat, în urma unui atac lansat 
în noaptea de joi spre vineri, cinci 
înălțimi strategice din valea Harran, 
în sectorul central al frontului.

Rezultatul acestei operațiuni, sa 
precizează, va permite forțelor ira
kiene să controleze teatrul de opera
țiuni din valea Harran și bazinul 
Sumar.

TEHERAN 11 (Agerpres). — Avi
oanele de luptă iraniene au bombar
dat puternic punctele de concentra
re ale trupelor irakiene și ale uni
tăților lor blindate, la nord-est de 
Fakkeh, pe frontul de sud, anunță 
un comunicat militar citat de agen
ția I.R.N.A. Totodată, forțele iranie
ne au continuat duelurile de artile
rie cu trupele irakiene pe întreg 
frontul de nord-vest, în special la 
Lolan, Haji Omran și Sardasht. Ar
tileria iraniană a lovit instalațiile e- 
conomice și centrele industriale dfn 
Banmil și Naftkhaneh.

Noi supoziții privind 
explozia navetei 

„Challenger”
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

Examenul fragmentelor navetei spa
țiale „Challenger" arată că. in urma 
exploziei, cabina vehiculului spațial 
a căzut relativ intactă în apele Ocea
nului Atlantic, consideră experții 
N.A.S.A. Aceasta nu semnifică, to
tuși, că cei șapte astronauți ar fi fost 
încă în viață atunci cînd cabina a 
suferit impactul cu apa. Formidabila 
deflagrație care a pulverizat enor
mul rezervor exterior al navetei la 
73 de secunde după lansarea de la 
Cape Canaveral, la 28 ianuarie, a 
provocat, după toate probabilitățile, 
moartea echipajului. Este evident că 
astronauții nu au putut supraviețui 
distrugerii sistemelor de alimentare 
cu oxigen și zborului’ haotic la care a 
fost supusă cabina în căderea sa. Se 
precizează că, în momentul impactu
lui cabinei cu apa. viteza „cargoului 
spațial" era de 250 km pe oră.

Cabina a fost instantaneu depre- 
surizată și dacă astronauții nu au 
pierit imediat ca urmare a explo
ziei, ei și-au pierdut cunoștința în 
cîteva secunde cel mult, a afirmat 
expertul medical Clyde Snow.
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