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Răspunderea și exigența
comunistă
Dintotdeanna, de Ia făurirea sa, cu 65 de ani In
urmă, partidul nostru comunist a manifestat, ca o ca
racteristică a fizionomiei sale de partid revoluționar,
exigență, fermitate și principialitate în desfășurarea
întregii sale activități politîco-organizatorice. In trecut,
aceste caracteristici se afirmau in lupta revoluționară
cu vechea orînduire. împotriva nedreptăților, pentru
afirmarea drepturilor clasei muncitoare : in anii con
strucției socialismului, aceste trăsături fundamentale
sint reflectate in efortul constructiv al întregului popor
Analiza profundă și complexă p«
care secretarul general al partidului
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a făcut-o economiei românești la re
centa plenară a C.C. al P.C.K. con
stituie un model exemplar de abor
dare realistă, științifică a probleme
lor fundamentale ale producției ma
teriale atit la nivel micro, cit și la
nivel macroeconomic. Pentru că nu
mai printr-o riguroasă și amănun
țită cunoaștere a multiplelor aspec
te de natură tehnică, organizatorică,
tehnologică și socială din întreprin
deri, din unități de cercetare științi
fică. din comune, orașe și județe —
cunoaștere realizată cu prilejul nu
meroaselor vizite de lucru ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu in mijlo
cul colectivelor de oameni ai muncii
— și numai printr-o evaluare judi
cioasă, sistemică și principială a si
tuației economiei românești in con
dițiile revoluției tehnico-științifice
contemporane, ale exigențelor impu
se de participarea Ia diviziunea in
ternațională a muncii puteau fi des
prinse idei, orientări și concluzii eu
valoare fundamentală pentru activi
tatea noastră productivă, pe o lungă
perioadă, pentru întreaga activitate
a organelor și organizațiilor de par
tid în vederea înfăptuirii neabătute
a hotărîrilor Congresului al XIII-lea
al partidului.
Să acordăm o mai mare atenție
ridicării calității 'și nivelului tehnic
al produselor : cercetarea științifică
să manifeste un spirit mai exigent
pentru soluționarea și aplicarea
intr-un timp mai scurt a realizărilor
tehnico-științifice ; să acționăm cu
toată hotărirea pentru îndeplinirea
planului producției fizice in toate
sectoarele ; să se ia măsurile nece
sare pentru creșterea eficienței in
vestițiilor ; consumurile materiale
să fie reduse substanțial ; să se în
făptuiască neabătut programele spe
ciale elaborate în diferite sectoare
de activitate ; sint necesare măsuri
hotărîte pentru perfecționarea con
ducerii și planificării economiei ț să
se finalizeze neîntirziat, în fiecare
întreprindere, județ și ramură pro
gramele de modernizare a producției
și să se treacă la aplicarea lor in
practică ; să se aplice cu fermitate
principiile noului mecanism economico-financiar : să fie perfecționat
sistemul financiar-bancar ; să spo
rească producția la 1 000 lei fonduri
fixe ; să se generalizeze acordul
global in toate sectoarele de activi
tate ; să fie întreprinse măsuri sus
ținute pentru îndeplinirea planului
la export.
Fără a le epuiza, ne-am oprit doar
la cîteva din ideile și orientările
fundamentale stabilite de tovarășul
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pentru edificarea unei societăți noi. In care Inițiativa
și spiritul revoluționar în folosul progresului social se
pot manifesta nestingherit.
Azi, in condițiile trecerii la o nouă calitate, ale dez
voltării intensive' a economiei, manifestarea exigenței,
fermității, principialității și spiritului creator trebuie
să fie o trăsătură caracteristică a activității fiecărui
comunist, a fiecărui om al muncii, indiferent de locul
de muncă. Aceasta este una din ideile fundamentale
desprinse din lucrările recentei plenare a C.C. al P.C.R.

Nicolae Ceaușescu In cuvîntarea
rostită la recenta plenară a C.C. al
P.C.R. Fiecare dintre aceste sarcini
și toate la un loc se constituie în
obiective ale activității imediate
pentru toate colectivele de oameni
ai muncii puternic angajate in înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor de plan
pe acest an și pe. întregul cincinal.
Iată de ce acum, așa cum a subli
niat secretarul general al partidului,
este necesar, mai mult ca oriciiid, să
ridicăm nivelul de răspundere și de
exigență in munca tuturor organelor
de stat, a consiliilor de conducere
ale oamenilor muncii, de sus pînă
jos, să crească răspunderea adunări

lor generale ale oamenilor muncii.
Așadar, un îndemn patriotic, revolu
ționar adresat tuturor comuniștilor,
tuturor oamenilor muncii, de a-și
reevalua spiritul de răspundere și de
a-1 situa la înălțimea înaltelor exi
gente pe care le reclamă producția
materială azi, de a face din atitu
dinea critică și autocritică fată de
neajunsuri un prilej de afirmare a
ofensivei generale, pe toate planu
rile. a noii calități a muncii și a
vieții.
Nu avem, desigur, nevoie de un
spirit de răspundere de paradă, pro
clamat prin ședințe, prin vorbe bine
meșteșugite. ci de o răspundere

Viorel SALAGEAN
(Continuare in pag. a II-a)
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Știința de a pune în mișcare
spiritul inventiv
Continuăm astăzi in
cursiunea
pe
teritoriul
inventicii — o lume a oa
menilor cu idei (vezi
„Scînteia" din 9 și 15 mar
tie), căutînd răspunsul la
întrebarea : în ce condiții
apare, se dezvoltă și se
fructifică spiritul inventiv?
Mai exact spus, nu răs
punsul,
ci răspunsurile,
fiindcă Inventica, proces
creativ multiform și ex
trem de nuanțat, propune
varii soluții, izvorî te din
experiențe de o mare di
versitate.
Una dintre aceste expe
riențe e oferită de cea mai
nouă și mai puternică cti
torie industrială ieșeană,
Combinatul de utilaj greu
— creație reprezentativă a
Epocii Ceaușescu. Se știe
că tot ce s-a realizat pînă
in prezent aici — piese și
utilaje de o mare comple
xitate — se situează la cel
mai înalt nivel al tehnicii
actuale. Mai puțin știut e
poate faptul că moderna
unitate deține primul loc
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printre „producătorii de
invenții" din industria ju
dețului. Anual, cîteva zeci
de brevete. Cum se ex
plică ?
— Ne-am propus să va
lorificăm optim potențialul
de creație al colectivului,
mai ales al cadrelor tehnico-inginerești. Marea lor
majoritate — tineri ieșiți
nu de mult de pe băncile
Politehnicii, înzestrați cu
o gîndire vie și ascuțită,
cu o privire ageră și
proaspătă, dornici să-și onoreze diploma de specia
list, să se afirme pe tărîmul creației tehnico-științifice. Comitetul de partid,
consiliul oamenilor muncii
s-au preocupat stăruitor
de această problemă, asigurînd un ansamblu de
condiții organizatorice, mo
rale și materiale menite să
pună în mișcare talentele
și inteligențele '— spune
loan Berlea, inginerul-șef
cu pregătirea fabricației.
— S-a configurat, înțe
leg, un climat...
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— întocmai. Un climat
al creativității. Climatul
necesar antrenării tuturor
și afirmării fiecăruia ca
bun specialist, ca bun re
voluționar.
— Climatul e Îndeobște
o realitate coritplexă și im
palpabilă. Există. în cazul
de față, un element consti
tutiv prioritar, definitoriu?
— Da. Și este chiar ele
mentul său motor: coman
da socială. Vedeți, noi aici,
în marea industrie, nu ne
putem permite să îndem
năm așa, în genere, „inven
tați, băieți, numai inven
tați !“. Avem obiective tehnico-economice
precise,
imperioase. Asupra lor,
pentru înfăptuirea lor tre
buie să se aplice spiritul
inventiv. Orientarea clară
a eforturilor, concentrarea
forțelor în direcțiile ma
jore, decisive ale moderni
zării și eficienței repre
zintă o condiție esențială a
conducerii științifice. Cu
alte cuvinte, ca să obții ce
ai nevoie trebuie să știi ce

........ ... —.. .......................

să ceri. Este rațiunea co
menzii sociale. Am stabilit
și am lansat ■ în lucru circa
60 de teme de cercetare și
proiectare menite să rezol
ve probleme dintre cele
mai presante pentru com
binat. Un vast și atrăgător
program de lucru, în cadrul
căruia fiecare specialist își
poate pune în valoare, din
plin, pregătirea, inteligen
ta, pasiunea pentru nou,
spiritul inventiv. Temele
le-am încredințat spre re
zolvare sectoarelor direct
interesate, s-au format co
lective pluridisciplinare și
s-a pornit la treabă. Cum
spuneam, conștiința că te
afli angajat intr-o acțiune
de reală importanță, într-o
probă de foc a competen
ței ..și răspunderii consti
tuie principalul stimul al
creativității.
Aveam să mă conving
de valabilitatea practică a

Victor VANTU
(Continuare in pag. a .V-a)
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rodnică a tuturor pîrghiilor democrației noastre socia
liste pentru dialogul permanent cu poporul — oferit
de secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a generat un curs nou, revolu
ționar, operei de construcție socialistă, perfecționării
de esență o societății. Luminosul exemplu a ridicat
și ridică necontenit rolul fiecărui comunist în socie
tate — un rol de conștientizare a maselor față de
obiectivele politice ale partidului, de dialog respon
sabil cu făuritorii de bunuri materiale și spirituale,
cu scopul declarat de a pune mai bine in operă
energiile creatoare generatoare de progres și civili
zație, potrivit strategiei Congresului al XIII-lea al
partidului.
Despre valoarea principială și practică a aces
tui dialog, parte firească din procesul novator
pe care partidul și țara îl trăiesc cu intensitate
în ultimele decenii, am reținut cîteva fapte și
gînduri ale unor comuniști din puternica orga
nizație a municipiului Brăila pe care le pu
blicăm ÎN PAGINA A III-A.

reală, de o stare efectivă de răspun
dere. De o înaltă conștiință a răs
punderii. Există oameni care au de
prins- o uimitoare dezinvoltură in
formularea unor programe de mă
suri impresionante și angajamente
promițătoare ori de «îte ori este
vorba de declanșarea unor acțiuni
menite să impulsioneze activitatea
int.r-un sector sau altul. Obiectivul
lor pare a fi expedierea cit mai
rapidă, ca într-o întrecere absurdă,
a unei sarcini si raportarea asupra
onorării ei. Așa că se scot, nu de
puține ori, din arhivă programe
vechi, se scutură de praf, se actua
lizează din loc în loc și se supun
aprobării cu o seninătate totală. Și
oricite îmbunătățiri s-ar aduce pe
filiera dezbaterii și aprobării unor
asemenea programe; „ad-hoc“. .nici
odată ele nu vor putea constitui ceea
ce ar trebui să fie : directivă de
muncă limpede, fundamentată pentru

Pentru recolte mari în acest an
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In urmă cu 65 de ani, la început de mai, „cînd
rozele înfloresc", Partidul Comunist Român se năștea
din suprema speranță de mai bine a poporului. El
și-a croit, prin istorie, un glorios drum de acțiune
și de jertfă, de luptă revoluționară neîntreruptă in
mijlocul poporului. Concentrind in cimpul lui de torță
aspirațiile fierbinți ale întregii națiuni, partidul comu
niștilor români și-a tras totdeauna puterea și patosul
revoluționar din puterea și patosul revoluționar ale
poporului, ale cărui interese fundamentale le-a slujit
și le slujește cu exemplar devotament. De mai bine
de două decenii el a devenit cu adevărat un partid
de masă - cu cei peste trei milioane și jumătate dă
membri ai sai — integrat trainic în viața economică
și social-politică a României contemporane. Nucleu
vital al unui vast sistem democratic, în continuă per
fecționare și adîncire - trăsătură fundamentală sta
tornicită după Congresul al IX-lea - partidul a gra
vat pe frontispiciul întregii sale activități practica so
cială a neîntreruptului dialog cu poporul. Strălucitul
exemplu - de largă consultare cu masele, de folosire

in procente, pe județe, în seara zilei de 11 aprilie
60
92
21. Argeș
1. Brașov
60
22.
Bistrița-Năsăud
2. Sectorul agricol
60
87
23. Sălaj
Ilfov
59
79
24. Cluj
3. Bihor
59
77
25. Vrancea
4 Olt
57
76
26 Arad
5. Covasna
56
72
27
Alba
6. Buzău
56
72
28. Vîlcea
7. Giurgiu
54
67
29. Caraș-Severîn
8. Constanța
54
66
30. lași
9. Brăila
53
66
31. Hunedoara
10. Ialomița
53
64
32. Maramureș
11. Prahova
53
64
33. Neamț
12. Tulcea
51
63
34. Bacău
13. Dîmbovița
51
63
35. Botoșani
14. Harghita
51
62
36. Timiș
15. Călărași
50
62
37. Mehedinți
16. Mureș
50
62
38. Sibiu
17. Teleorman
46
61
39.
Vaslui
18. Dolj
45
61
40. Suceava
19. Galați
31
41. Gorj
61
20. Satu Mare
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de participanții la plenara C.C. al U.T.C.
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Participanții la plenara Comitetului Central al
Uniunii tineretului Comunist, exprimjnd gîndurjle ,și
voința miHoȚirtelor* de lirierî 3in patria noas'trâl dau
glas, din ădîncul inimilor, celor mai alese sentimente
de profundă .stimă si adincă recunoștință, de dragoste
fierbinte si înaltă prețuire pe care le nutresc față de
dumneavoastră, față de excepționala activitate pe care
o desfășura ti în fruntea partidului și a tării, pentru
binele și fericirea întregului popor, pentru cauza so
cialismului și a păcii, pentru edificarea unei lumi mai
bune și mai drepte pe planeta noastră.
Desfășurîndu-și lucrările in atmosfera însuflețitoare.
de puternică angajare patriotică, revoluționară cu care
întreaga noastră națiune întîmpină glorioasa ani
versare a făuririi Partidului Comunist Român, plenara
oferă prilejul de a vă adresa încă o dată, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vii și profunde
mulțumiri pentru grija statornică pe care o acordați
asigurării celor mai bune condiții de muncă. învăță
tură și viată, pentru formarea si educarea comunistă,
patriotica și revoluționară a tineretului.
Adresăm, totodată, mult stimatei tovarășe Elena
Ceausescu, reputat om politic și savant de largă recu
noaștere internațională, cele mai alese sentimente de
știmă și respectuoasă considerație pentru contribuția
importantă adusă la înfăptuirea neabătută a politicii
interne si externe a partidului și statului nostru, la
progresul științei, învățămîntului și culturii românești,
pentru atentia deosebită manifestată fată de creșterea
și educarea comunistă a tinerelor generații, pentru
activitatea neobosită consacrată afirmării marilor cu
ceriri ale geniului uman puse în slujba înaltelor
idealuri de pace, colaborare si progres ale întregii
omeniri.
Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar
general, că, pe baza exigențelor și indicațiilor formu
late de dumneavoastră, inclusiv la recenta plenară a
Comitetului Central al partidului, am dezbătut cu ma
turitate si responsabilitate comunistă rezultatele ob
ținute in anul 1985 in cadrul întrecerii uteciste „Tine
retul — factor activ în realizarea obiectivelor deceniu
lui științei, tehnicii, calității și eficienței", parte inte
grantă a marii întreceri socialiste, modul în care
organizațiile U.T.C., acționează pentru sporirea contri
buției întregului tineret la înfăptuirea mărețelor obiec
tive ale Programului și hotărîrilor Congresului al
XIII-lea ale Partidului Comunist Român de făurire a
societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare
a României spre comunism.
Răspunzînd vibrantelor chemări si lnsufletitoareJor
îndemnuri adresate de dumneavoastră tinerei gene
rații. organele și organizațiile U.T.C. aflate în între
cerea din industrie, agricultură, construcții, transpor
turi și sfera serviciilor s-au preocupat de formarea la
tineri a unei înalte conștiințe muncitorești, revoluțio
nare. a atitudinii înaintate fată de muncă, de făuritori
ai bunurilor materiale și spirituale, au inițiat acțiuni
specifice pentru cunoașterea politicii economice a par
tidului. ridicarea continuă a nivelului de pregătire pro
fesională. obținerea unei noi calități în toate dome
niile de activitate.
Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general,
că au fost stabilite măsuri concrete pentru perfecțio
narea formelor si modalităților de acțiune, astfel in
cit Uniunea Tineretului Comunist, organele și orga
nizațiile sale să se manifeste în permanentă la înălți
mea condițiilor de muncă. învățătură și viață create,
a încrederii pe care dumneavoastră. întregul nostru
partid și popor o acordați tinerei generații.
In cadrul plenarei s-a analizat si dezbătut cu înaltă
responsabilitate activitatea de formare si educare co
munistă. revoluționară a cadrelor din aparatul U.T.C.,
pentru întărirea organizatorică si creșterea efectivului
membrilor Uniunii Tineretului Comunist în anul 1985,
în vederea întăririi permanente a capacității organi
zatorice si politico-educative a organizației revoluțio
nare de tineret, a creșterii influentei sale de acțiune
în rîndul tuturor tinerilor tării.
Vă încredințăm, mult iubite sl stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că, pe baza orientărilor și indica

țiilor dumneavoastră.. In cadrul plenarei au fost
stabilite măsuri corespunzătoare, menite să asigure
participarea tot mai activă a întregului tineret al ta
rii la îndeplinirea mărețelor obiective de dezvoltare
multilaterală a patriei, instaurarea unui climat de exigcnJv .,,denlina, .ordine, și disciplină., a unui autentic
spirit revoluționar în muncă. îmbunătățirea întregului
proces de educare comunistă a tinerei generații a
României socialiste.
Ne exprimăm deplina adeziune fată de recentele
hotărîri adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2
aprilie a.c. și forul legislativ al tării cu privire la mă
surile de organizare si modernizare a întregii activi
tăți economice, prin introducerea robotizării si auto
matizării, promovarea progresului tehnic, de perfec
ționare a sistemului de retribuire a muncii în acord
global si direct. în vederea întăririi continue a autoconducerii muncitorești, a autogestiunii si autofinan
țării. pentru creșterea eficientei în toate domeniile de
activitate.
Asemenea întregului popor, tineretul României so
cialiste își exprimă adeziunea la politica externă a
partidului si statului nostru, la inițiativele de larg ră
sunet international si activitatea prodigioasă desfășu
rată de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al tării noas
tre. personalitate proeminentă a vieții internaționale
contemporane, care ați impus lumii întregi strălucitul
exemplu de clarviziune politică si responsabilitate re
voluționară fată de destinele umanității, fată de îm
plinirea aspirațiilor majore ale tuturor popoarelor, de
promovare consecventă a cauzei păcii și a dezarmării,
a înțelegerii si colaborării, pentru instaurarea unor
noi relații intre state, bazate pe egalitate si respect
reciproc, pentru edificarea unei noi ordini economice
internaționale si făurirea unei lumi mai bune si mai
drepte pe planeta noastră.
O semnificativă succesiune face ca „Anul Interna
țional al Păcii" să urmeze „Anului Internațional al
Tineretului", inițiativă de ecou planetar a României
socialiste care, sub generoasa deviză „Participare.
Dezvoltare, Pace", a stimulat activizarea tinerei gene
rații. de pretutindeni în direcția acțiunii pentru rea
lizarea idealurilor sale majore, de dezvoltare si afir
mare plenară într-o lume a păcii din care să se eli
mine pentru totdeauna pericolul războaielor, al con
fruntărilor armate, de participare nemijlocită si res
ponsabilă la edificarea propriului viitor.
In spiritul vibrantelor chemări la acțiune pentru
oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, pentru
pace adresate de Frontul Democrației si Unității So
cialiste. de Marea Adunare Națională tuturor popoare
lor și națiunilor planetei, tineretul român, organizația
sa revoluționară vor continua să militeze, cu toate
forțele, pentru întărirea unității de acțiune a tinerei
generații progresiste și democratice din întreaga lume
în vederea sporirii aportului acesteia la lupta gene
rală pentru eliminarea conflictelor si a încordării in
ternaționale. pentru apărarea dreptului fundamental
la viată, la pace.
Prin Apelul adresat organizațiilor progresiste sl de
mocratice de tineret din țările europene, din S.U.A.
și Canada, din țările de pe alte continente, tinerii
României socialiste trimit mesajul lor de pace si
prietenie către totî tinerii lumii, eu încredere deplină
în viitorul pașnic și luminos al popoarelor, cu senti
mente de profundă mîndrie patriotică față de fap
tul că întregul program românesc de pace vă are
ca inițiator inspirat și neobosit promotor pe
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al națiunii noas
tre socialiste. Erou al Păcii.
In aceste momente, de înaltă efervescentă politică
generată de apropierea celei de-a 65-a aniversări a
făuririi Partidului Comunist Român, vă încredințăm,
mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că.
avind mereu în mintea si inima noastră supremul
dumneavoastră exemplu de activitate si dăruire re
voluționara. vom face totul pentru a continua neabă
tut tradițiile de muncă si luptă revoluționară ale po
porului și partidului nostru, că vom duce mai departe
măreața operă de înfăptuire a socialismului și comu
nismului în scumpa noastră patrie — Republica So
cialistă România.

COMITETUL CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

*

*

(Date furnizate de Ministerul Agriculturii)
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Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii, pînă in seara
zilei de 11 aprilie au fost însămințate 2 965 709 hectare, reprezentind
62 la sută din suprafețele prevăzute.
S-a încheiat semănatul sfeclei de
zahăr, iar la floarea-soarelui această
lucrare a fost efectuată in proporție
de 98 la sută, la porumb — 49 la
sută, la soia —■ 35 la sută, iar la
culturile furajere — 94 la sută. Ne
desparte doar o săptămînă de ter
menul stabilit pentru încheierea insămînțărilor de primăvară. Iată de
ce este necesar ca, îndeosebi în ju
dețele unde lucrările sint întîrziate,
organele și organizațiile de partid,
consiliile populare, oamenii muncii
din agricultură să acționeze, în con
tinuare, pentru folosirea cu randa
ment superior a mijloacelor meca

nice, astfel incit să sporească mult
vitezele zilnice de lucru. De aseme
nea. este necesar să fie respectate
cu cea mai mare răspundere normele
tehnice de calitate, îndeosebi cele
menite să asigure densitatea optimă
a plantelor. In acest scop, cadrele
de conducere și specialiștii din uni
tățile agricole au datoria să îndru
me și să controleze permanent acti
vitatea mecanizatorilor și a celor
lalți oameni ai muncii de pe ogoare,
pentru a se obține pe toate supra
fețele recolte mari la hectar.
IN PAGINA A ll-A
• Relatări din județele Botoșani
ți Bistrița-Năsăud • Oameni de
pe frontul piinii • Spiritul de
răspundere in lumina faptelor
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tuțiile de învățămînt superior și în institutele de
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Propunerile oamenilor muncii - o sursă de idei șl soluții practice pentru

Pentru recolte mari în acest an

PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ Șl EFICIENȚĂ ÎNALTĂ
Ideile exprimate in adunările generale ale oamenilor muncii au,
din rindul tuturor categoriilor pocum bine se știe, o mare importanță. Pe de o parte, ele reprezintă
tențiale de autori — următoarea
investiția de gindire angajată in soluționarea problemelor majore — fie
întrebare „Ce știți acum, după mai
ele de stringentă actualitate fie de perspectivă — pentru bunul mers
bine de o lună de la adunarea geal activității de producție. Pe de alta, ele se constituie într-una din
nerală, despre propunerea dv.
modalitățile concrete, efective, prin care oamenii muncii participă la
Vom reproduce, la inceput neco
actul conducerii. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu și la
mentate. o bună parte din aceste
recenta Plenară a C.C. al P.C.R. din 1—2 aprilie, în vederea perfecționă
răspunsuri.
rii conducerii activității economice, a creșterii eficienței ei. este necesar
Constantin Ștefănescu, șef de
să crească răspunderea adunărilor generale, a consiliilor oamenilor mun
schimb la poligonul de prefabricate
al Antreprizei de construcții mon
cii, m funcționarea intregului mecanism al autoconducerii muncitorești,
taj Mehedinți : „Credeți că m-am
în afirmarea triplei calități a oamenilor muncii, de proprietari, producători
și beneficiari, de adevărati stăpini ai tării.
mulțumit numai să fac propunerea
Iată de ce — pornind de la aceste premise obiective — în sondajul de
de trecere la confirmarea centrali
fată ne-am propus următoarea temă : Cum sînt valorificate propunerile
zată a betoanelor livrate subunită
făcute in ultimele adunări generale ale oamenilor muncii din ianuarie și
ților ? Zilnic m-am interesat de ea.
februarie a.c. ? Derulăm în continuare, pe scurt, rezultatele acestui
Pînă cind tovarășii Ion Vasile, din
sondaj efectuat în cinci intreprinderi.
cadrul secției producție industrială,
și Iulian Andreianu, din cadrul com
fost
analizate
în
biroul
executiv
al
partimentului mecanizare, au ve
Ce
spune
statistica ?
consiliului oamenilor muncii și re
nit la fata locului și am stabilit
Ne-am propus, mai întii, să vedem
partizate spre rezolvare, in funcție
împreună modul de realizare a ei.
cît de „productive" au fost ultimele
de oportunitate și posibilități, com
Practic, după 10 zile de la adunarea
adunări generale ale oamenilor mun
partimentelor de specialitate ale an
generală propunerea a fost apli
cii în ce privește „recolta" de pro
treprizei în competența cărora se
cată. Avantajele ei ? Evidenta clară,
puneri. Ce spune statistica în cazul
află soluționarea lor. Știm de pe
economii, productivitate sporită, in
fiecărei unităti ce constituie obiecti
acum clar că în trimestrul I vor fi
tr-un cuvint eficientă". Iulian Marcu,
vul investigației noastre ?
32,
rezolvate 48, în trimestrul II
inginer in cadrul întreprinderii de
iar în trimestrul III — 70. Știm, de
panouri și tablouri electrice Alexan
Antrepriza de construcții hidro
asemenea, că peste 50 la sută din
dria : „Deși nu mi-a confirmat
energetice Criș-Someș : Aici s-au
ele vizează creșterea productivității
nimeni dacă propunerea făcută de
făcut, în cadrul ultimei adunări gemuncii, care este obiectivul prioritar
mine, privind ținerea evidenței ma
nerăle a oamenilor muncii, circa 100
terialelor pe calculator, a fost sau
al activității noastre in acest an.
de propuneri. Majoritatea, peste 70,
sînt adresate conducerii antreprizei,
iar 28 Trustului antrepriză generală
de construcții hidroenergetice Bucu
rești.
întreprinderea de panouri și ta
blouri electrice Alexandria : Nu se
întocmise încă evidența propunerilor.
Tovarășul Ion Tudor, secretarul co
mitetului de partid, președinte al
consiliului oamenilor muncii, aprenu aprobată pentru aplicare, am
sarcina in acest domeniu fiind mai
ciază că s-au făcut multe. Nu cuaflat pe cale particulară de la colegii
mare, in comparație cu anul trecut,
noaște exact numărul lor. Poate 50,
ce lucrează la centrul de calcul că
cu
15
la
sută".
poate mai multe...
s-a definitivat documentația pentru
Evidență clară, precisă — așa cum
întreprinderea de utilaj minier
computerizarea evidenței materialese cere și cum trebuie să existe in
Tîrgu .Tiu : Situație identică cu
gestionarea și urmărirea traducerii in ■ lor". Ilie Beloiu, tehnician la servi
aceea de la Alexandria. Tovarășul
ciul organizare din cadrul întreprin
viață a propunerilor oamenilor mun
Ion Stamatoiu, președintele comi
derii de utilaj minier Tg. Jiu : „Eu
cii. Ar trebui poate să ne oprim aici
tetului sindicatului și vicepreședinte
nu
am făcut nici o propunere. Dacă
în
relatarea
experienței
clujene.
Ne
al consiliului oamenilor muncii, se
ați venit la mine să vă interesați
stăruie in minte o întrebare : De ce
oferă să le extragă din procesul-verde propunerile altor tovarăși, nu știu
sistemul informațional privind pro
bal al adunării generale. Rezultă 21
ce să spun. Pentru anul trecut,
punerile se află în triplă gestionare?
de propuneri adresate în exclusivi
v-aș putea da anumite informații.
„Explicația e simplă — ne spune
tate conducerii unității.
Propunerile de anul acesta n-au fost
tovarășul
Vasile
Mărcean.
Fiecare
întreprinderea de sticlă și porțe
examinate de consiliul oamenilor
din cei trei factori au răspunderi
lan Dorohoi : în total s-au făcut
muncii. Nici eu, nici autorii nu știm
pentru aplicarea propunerilor făcute
peste 100 de propuneri. Ele se află
nimic la ora aceasta despre soarta
de oamenii muncii. Secretarul consi
într-o evidentă clară ținute de secre
nropunerilor". loan Pocol, maistru,
liului oamenilor muncii pentru a
tarul consiliului oamenilor muncii.
Antrepriza
de construcții hidroener
putea oferi în orice moment datele
Peste 80 la sută din ele sint de com
getice
Criș-Someș : ,,Printr-o propu
necesare pentru informarea consiliu
petenta conducerii întreprinderii.
nere am cerut centralei noastre din
lui oamenilor muncii. Secretarul de
Antrepriza de construcții montaj
București să intervină la fabricile
partid și directorul, pentru a acționa
Mehedinți : în cadrul adunării ge
de ciment pentru a ne asigura can
permanent, cu puterea de decizie pe
nerale de aici s-au făcut 15 propu
titatea de ciment necesară betonării
care o au, pe linie economică și
neri. Dintre acestea, 12 se adresează
barajului
Drăgan, obiectiv deosebit
politică, pentru îndeplinirea propu
direct organului de conducere co
de important pentru punerea în
nerilor.
Această
metodă
am
apli

lectivă al unității și 3 consiliului
funcțiune a centralei hidroelectrice
cat-o și în anii trecuți și a dat
popular județean.
de la Munteni. Ce să vă spun ?
rezultate".
Așadar, chiar pe baza unor evi
O situație relativ asemănătoare
Ea mi-a produs o dublă supă
dențe aproximative — asupra acestui
rare. Pe de o parte, pentru faptul
referitoare la evidența propunerilor
fapt vom reveni — in cele cinci
că centrala nu mi-a dat nici un
și stabilirea modului de rezolvare a
adunări generale ale oamenilor
răspuns, ca și cum m-aș fi adresat
lor
există,
după
cite
ne-am
dat
muncii s-au făcut eirca 300 de pro
unui zid. Pe de altă parte, că livră
seama, și la întreprinderea de sticlă
puneri, din care 51 adresate orga
rile de ciment sînt necorespunză
și porțelan Dorohoi. Dar care aici
nelor ierarhic superioare respective
toare, ceea ce dereglează ritmul de
are ceva in plus. Căva care eviden
lor unități : trusturi, centrale, mi
lucru
pe șantier". Gelti Cringu,
țiază și mai mult preocuparea pen
nistere. O „recoltă" de propuneri, se
maistru, întreprinderea de panouri
tru
examinarea
cu
toată
atenția
a
poate aprecia, bogată.
și tablouri electrice Alexandria :
gîndirli colective exprimate în adu
„Propunerea pe care am făcut-o,
nările generale. Despre ce este
privind introducerea procedeului teh
vorba ? Răspunsul îl aflăm de la
Cîteva cuvinte pentru res
nic de manșonare a capetelor de
tovarășul Sava Băetu, secretarul co
pectul față de idee. FaPtul c3
conductoare, -este, după părerea
mitetului de partid, președinte al
mea,
deosebit de eficientă. Ea ar
consiliului
ii
oameijiȚgf
oamenilor
muncii
:
„Un
,,L'..
la 3 unități diij cele ,5 oițe fac obiec
asigura eliminarea operației de cosicolectiv stabilit
S.L.L11L de
„„ consiliul oametul investigației exista la data docu
torire și, implicit, importul unui me
nilor muncii — alcătuit în general
mentării a.tit o evidență, cit și o stra
tal scump. Ce știu eu acum despre
din cadrele tehnice cu experiența
tegie clare în legătură cu propune
ea
? Nimic. Eu mi-am făcut datoria
cea mai bogată — examinează în cel
rile făcute atestă răspunderea pe
propunind un procedeu nou. Alții au
mult 1—3 zile de la desfășurarea
care o acordă organele de condu
datoria să analizeze dacă propunerea
adunării generale, în prezența direccere colectivă recepționării acestora,
e bună sau nu".
torului și chiar a unora dintre autraducerii lor în viață în spiritul
tori, toate propunerile făcute, Aici
normelor ce caracterizează autoconducerea muncitorească. în celelalte
se decide, pe baza sumei argumentelor. si modul si termenul de
două situația se află — fără să mai
rezolvare și răspunderea pentru apli
apelăm la argumente — la polul
carea în viață a propunerilor".
opus. Constatările de ansamblu aduc
Exemplele de mai sus relevă cre
deci in discuție două probleme : a)
dem cît se poate de convingător că
necesitatea perfecționării sistemului
„figura centrală" a sistemului de
informațional prin care se asigură
(Urmare din pag. I)
recepționare, dar mai ales de apli
„gestionarea" propunerilor ; b) ne
care a propunerilor o reprezintă
cesitatea creșterii nivelului de reso lungă perioadă. Născute dintr-o
președintele consiliului oamenilor
ponsabilitate al organelor de conatitudine superficială, de forma
muncii. Prin sistemul informațional
ducere colectivă față de coordolism, asupra unor asemenea pro
pe care și-l creează pentru cunoaș
narea traducerii în viață a programe unicul verdict justificat
terea propunerilor, prin atitudinea
punerilor făcute in adunările getrebuie să fie „respins".
pe care o adoptă el însuși față de
nerale. Acolo unde aceste cerinSe cere ca in fiecare sector, in
analizarea și repartizarea forțelor
țe sînt privite ca norme obligafiecare unitate să gindim și să repentru traducerea lor in viață.
torii de conducere — ceea ce și sint
gindim modul in care este con
— procesul de valorificare a „aucepută organizarea și conducerea,
rului cenușiu" se desfășoară normal,
Ce
știu
și
ce nu știu au
calitatea
tehnologiilor, nivelul pre
democratic, Iară nici un’obstacol. Pe
gătirii oamenilor, să gindim și să
baza unui sistem informațional clar
torii propunerilor despre
regindim cum putem face mai
— aflat in triplă gestionare (secre
bine, mult mai bine fiecare piesă,
propunerile lor ? Un spațiu imtarul comitetului de partid, directo
fiecare operație, fiecare produs
portant in investigația noastră l-a
rul antreprizei și secretarul consi
pentru a fi competitivi. Ne-am
ocupat modul in care funcționează
liului oamenilor muncii), tovarășul
propus ca pînă în 1990, circa 95 la
„instituția dublului interes" pentru
ing. Vasile Mărcean, directorul an
sută din produsele românești să
traducerea în viață a propunerilor —
treprizei. președintele consiliului oa
fie realizate la nivel tehnic mon
a autorului și factorului de decizie.
menilor muncii, ne-a spus : „Pro
dial și 2—5 la sută peste acest ni
Modul prin care am realizat această
punerile făcute în adunarea generală
vel. .Pentru a ajunge la cota înaltă
cunoaștere a fost unul „pe viu". Am
a oamenilor muncii, o dată incluse in
a
acestor obiective drumul de ur
adresat unui număr de peste 20 de
programul de măsuri pentru îndepli
mat trebuie să fie ferit de forma
muncitori, maiștri și ingineri — deci
nirea sarcinilor de plan pe 1986. au
lism, de atitudini conservatoare,
de falsele manifestări ale spiritu
lui de răspundere. A gîndi întrea
ga activitate din perspectiva exi
gentelor formulate lâ Plenara C.C.
al P.C.R. inseamnă a judeca matur
asupra celor mai bune soluții pen
tru problemele fundamentale ale
producției, nu cele colaterale. Se
lor permit executarea acestor ci
Consum de energie
cere o stare de răspundere nouă,
lindri prin procedeul de turnare
care să promoveze ideile valoroa
duplex-static, conferindu-le o du
de 40 de ori mai redus rabilitate
se, să cultive deprinderea de a
foarte mare, caracte
munci mereu cu gîndul la faptul
ristică cerută de procesul de lami
Un colectiv de cadre didactice de
că ceea ce produci trebuie să se
la Universitatea din Brașov, coor
nare a oțelurilor cu proprietăți spe
situeze la nivel mondial și chiar
ciale. Utilizați deja la intreprindonat de șeful de lucrări dr. ing.
peste acest nivel.
derea „Oțelinox" din Tirgoviște,
Cornel Șerban, a conceput un pro
în același timp, afirmarea ini
cedeu nou de tratament termochinoii cilindri au o durată de viată
țiativei și a răspunderii în pro
mic al unor piese din otel. în cu 65 la sută mai mare față de
cesul
de modernizare a producției
acest caz este vorba de electrosulcei folosiți anterior, care erau
trebuie să se facă printr-o perma
realizați prin procedeul clasic de
fizarea unor piese utilizate in
nentă raportare la posibilități. Po
industria construcțiilor de mașini,
turnare. Cilindrii turnați după teh
sibilități in continuă creștere, în
nologia ICEM sint competitivi, ca
care se realizează într-p baie de
funcție de noile cerințe ale pro
electroliză. Noul procedeu, aplicat performanță, cu cei existenți pe
gresului tehnic. Avem, cum se știe,
plan mondial.
la tratament.ul termic al bacurilor
o
bază tehnico-materială a pro
de rulat filet, al breșelor de ghi
ducției modernă și puternică, avem
dare de la mașinile de rectificat
Utilaje
oameni bine pregătiți .în toate do
role de rulmenți etc., conduce la o
meniile de activitate, capabili să
scurtare a procesului de la 3 ore,
de mare productivitate
folosească din plin această dotare
cit era necesar procedeelor clasice,
tehnică.. Aceasta nu inseamnă insă
La întreprinderea de supape si
la numai 15 minute. în acest caz,
că
acum, dintr-o dată, în procesul
bolțuri din Topoloveni au intrat in
consumul de energie se reduce
de modernizare să privim cu tdți
funcțiune două noi instalații de
considerabil : de la 3.9 kW la nu
ochii spre robotizare și cibernetimare productivitate. Este vorba de
mai 0.09 kW. adică de 40 de ori.
zare, uitind că in multe întreprin
mașina automată de controlat,
Totodată, durata de funcționare a
deri sînt oameni care trebuie să
sortat și marcat bolțurile de piston
acestor piese a crescut de 3—4 ori.
mai facă eforturi pentru a se riMetoda și instalația, brevetate,
si alta similară pentru supapele
dica la nivelul cerințelor exploaautoturismelor Dacia-1300 și Oltcit.
sint simple de aplicat și realizat
tării judicloase a mijloacelor claAceste utilaje, ce constituie o nou
avînd posibilități largi de reglare
sice de producție. Vrem roboți,tate pe pian național, au fost
la diferiți parametri.
vrem linii complet automatizate,
concepute, proiectate și executate
dar să nu uităm că, pe de o par
de specialiștii Institutului de cerce
te, acestea presupun un impresio
Cilindri de laminor
tare științifică și inginerie tehnolo
nant efort de investiții și, pe de
gică pentru construcții de mașini.
cu performanțe
altă parte, că in fiecare unitate
Ele asigură manipularea, controlul
trebuie create din plin toate con
superioare
și sortarea automată a hoiturilor si
dițiile organizatorice, tehnologice
supapelor cu o productivitate de
și sociale — în special recalifica
După o tehnologie elaborată de
5 și, respectiv, 15 ori mai mare față
rea personalului disponibil —
specialiștii Institutului de cercetări
de metodele manuale practicate
pentru promovarea realizărilor de
metalurgice, in colaborare cu cei
pînă în prezent. Totodată, cu ajuvirf ale progresului tehnic. Tată
de la întreprinderile de fier Vlăhitorul noilor mașini se asigură și o
de ce capătă o semnificație apar
ța și „Oțelinox" Tirgoviște, au fost
creștere a calității produselor, ca
te indicația dată de conducerea
realizați, pentru prima dată in
urmare a reducerii erorilor de
partidului, ca in prima etapă a
țară, cilindri din fontă aliată ne
măsurare, Prin asimilarea in țară
procesului de modernizare a procesari echipării cajelor pregătitoare
a acestor mașini se realizează o
ducției — prevăzută să se desfăși intermediare ale laminorului de
economie valutară de circa 6 mișoare
pină la sfîrșitul acestui an —
profile mici și sirmă al întreprin
lioane lei.
să se facă totul pentru soluționaderii „Oțelinox" din Tirgoviște.
rea problemelor sporirii producției
Rubrică realizată de
Soluțiile tehnologice adoptate, pre
și ale creșterii productivității mun
Radu VLAICU
cum și cele de execuție a utilajecii, ale eficientei economice prin
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Intre cerințele noului și
atitudinea formală față de
g| Ce se impune atenției în mod
deosebit analizînd opiniile autorilor
de propuneri privind felul în care
s-a trecut sau nu la aplicarea lor
în viață ? Multe opinii demonstrea
ză prin fapte că autoconducerea este,
în esența ei, un cadru organizatoric
menit să promoveze noul, să asigu
re conducerea democratică a uni
tăților.
Altele, în special cele exprimate
de cei de la Antrepriza de construc
ții Mehedinți, relevă faptul că pro
cesul democratic de a face propuneri
nu se încheie și nu trebuie încheiat
o dată cu formularea acestora. Au
torii propunerilor au dreptul și da
toria să se intereseze de soarta aces
tora, să-i interpeleze pe cei cărora
le revine sarcina de a le rezolva,
„să se bată" — in sensul bun al
cuvintului — pentru finalizarea idei
lor lor. Cine nu gindește așa deschi
de el însuși drum spre mimarea
noului.
Opiniile altor interlocutori arată
clar că autorii unor propuneri aban
donează ei înșiși cu prea multă ușu
rință ideile pe care le au. „Eu am
făcut propunerea, alții trebuie să-și
bată capul cu realizarea ei" — pare
a spune unul dintre autorii de pro
puneri. A participa la actul conduce
rii. la gospodărirea întreprinderii nu
înseamnă numai să ai idei, ci să și
știi să lupți, ca un revoluționar, pentru
aplicare, înlăturînd din calea lor —
acolo unde apar — atitudinile de
rutină, de formalism. Starea de aș
teptare in promovarea noului este
ea însăși un dușman al noului.
Argumentele acestor scurte consi
derații sînt relevate — într-o con
cluzie de ansamblu — si de opinia
tovarășului profesor Mihai Dumitres
cu, directorul Institutului central de
pregătire a cadrelor din economie și
administrația de stat ce funcționea
ză în cadrul Academiei „Ștefan
Gheorghiu", în urma lecturării prezentei anchete :
,,„Problemele
Problemele ridicate în anchetă
aduc în discuție, in primul rind,
exercitarea cu toată răspunderea a
atribuțiilor ce Ie revin, in calitate de
conducători politici și economici, se
cretarilor comitetelor de partid și di
rectorilor de . unități, rolul lor imens
in valorificarea inteligentei colec
tive. învestirea secretarului comite
tului de partid cu funcția de pre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii din intreprinderi vizează in esen
ță perfecționarea conducerii unități
lor economice și asigură — prin
efectul metodelor muncii de partid
— participarea oamenilor muncii la
actul conducerii, valorificarea expe
rienței și potențialului lor creator.
Iar faptele arată clar că acolo unde
aceștia știu să ierarhizeze atribuțiile
și sarcinile ce revin cadrelor din
organul colectiv de conducere se
asigură și un bun sistem informa
tional, se asigură și o valorificare
reală a potențialului creator al co
lectivului. Acolo unde nu se pro
cedează așa — și exemplul între
prinderii din Alexandria este con
cludent — se ajunge la birocratiza
rea actului' de conducere cu toate
consecințele pe care aceasta le ge
nerează — și pe plan politic și pe
plan economic".

De la pregătirea terenului la semănat
- un flux continuu
în JUDEȚUL BOTOȘANI, pentru
recuperarea întîrzierilor la semănat,
determinate de condițiile climatice
din această primăvară, comandamen
tul județean pentru agricultură a luat
măsuri ca, de luni, 7 aprilie, cind
condițiile climatice au devenit co
respunzătoare, să se organizeze lu
crul în două schimburi : noaptea —
la pregătirea terenului, iar ziua —
la semănat. Cine sînt lucrătorii
schimbului doi ?
într-una din nopțile trecute ne-am
oprit la marginea solei ,;Valea Soa
relui" a cooperativei agricole din
Ștefănești. Mecanizatorii de pe un
grup de tractoare pregăteau terenul.
Directorul direcției agricole a jude
țului, inginerul Eugen Nițură, la lu
mina farurilor unui autoturism, con
trolează calitatea lucrărilor executa
te. „Se muncește bine, nu rămin
bulgări" — apreciază specialistul
după ce a parcurs terenul de-a
curmezișul. Cine erau mecanizatorii
formației de noapte ? „Patru dintre
noi sîntem mecanici de întreținere
la S.M.A. Trușești. Al cincilea este
șofer la cooperativa agricolă din lo
calitate, iar cel de-al șaselea — me
canic la moara din sat" — ne-a spus
Iulian Crap, coborînd din cabina
tractorului. Da, pentru a se cîștiga
timp, cei care cunosc conducerea
tractorului lucrează în schimbul doi
la pregătirea terenului. Și nu numai
aici. In aceeași noapte, pe sola
„Antohi" a C.A.P. Durnești din for
mația aflată la pregătirea terenului
erau : șeful secției de mecanizare,
doi dintre șoferii cooperativei agri
cole șl doi buldozeriști de la asocia
ția economică cu profil zootehnic.
Cu toții au urmat cursurile de pre
gătire in iarnă. Efectul acestei ini
țiative ? Din cele 149 tractoare din
dotarea S.M.A. Trușești, pe raza că
ruia se află cooperativele agricole

respective, 87 lucrează efectiv în
schimbul II, iar restul — in schim
buri prelungite. Drept urmare, viteza
zilnică planificată este depășită în
mod constant. De la Petru Chiribuță,
directorul S.M.A., aflăm că, inclusiv
formațiilor din schimbul doi, coope
rativele agricole le asigură hrană
caldă, ce se servește în timpul nop
ții la cimp.
Seara și chiar noaptea se fac și
alte lucrări menite să asigure gră
birea insămînțărilor. Ne aflăm, către
seară, la marginea solei „între vii"
a cooperativei agricole din Băbiceni.
Se încheiase însămînțarea sfeclei de
zahăr, florii-soarelui, iar pentru a se
putea trece la porumb semănătorile trebuie modificate. „Pentru
asta e timp și mîine" — a propus
unul dintre mecanizatori. Dar șeful
secției de mecanizare, Mihai Gavrilescu. a venit cu o altă propunere.
„Avem tot ce ne trebuie pentru a
efectua lucrarea chiar în seara
aceasta", arătîndu-le becurile insta
late pe cîte un stîlp, pentru a avea
lumina necesară. Spre ora 22
se
lucra la transformarea ultimelor
două semănători, iar a doua zi for
mația de lucru a și însămințat pri
mele 29 hectare cu porumb. Și în
alte secții de mecanizare din consi
liul agroindustrial Trușești — Ștefă
nești, Românești, Bobulești — prin
măsuri asemănătoare, s-a putut tre
ce operativ de la o lucrare la alta. Ca
atare, in unitățile agricole din acest
consiliu agroindustrial, în ziua res
pectivă, s-au semănat primele 373
hectare cu porumb din cele 3 808
hectare planificate.
Cum se face totușj că față de ce
lelalte județe ale țării Botoșaniul se
situează pe unul dintre ultimele
locuri la însămînțările de primă
vară ? întîi că în șase din cele 14
consilii agroindustriale ale județului

Anchetă realizată de

Constantin PRIESCU

Mecanizatorii din schimbul de noapte pregătesc terenul la C.A.P. Ștefănești,
județul Botoșani
Foto : Traian Apetrei

și corespondenții „Scînteii"

r----------- OAMENI---------------

Răspunderea si exigenta comunistă
valorificarea resurselor interne,
prin situarea pe primul plan a ef'ortului propriu de organizare și
creație.
Afirmarea spiritului de răs
pundere nu poate fi cantonată
numai la nivelul muncitorilor sau
al inginerilor, numai la nivelul
secțiilor de producție sau al Între
prinderilor. Răspunderea trebuie
să fie generală. De la muncitor și
pină la ministru. Indiferent de lo
cul de muncă sau funcția pe care
o deține, indiferent de sectorul de
activitate. fiecare om al muncii
trebuie Să înțeleagă limpede rigo
rile răspunderii ce apasă asupra
sa și să acționeze ca un adevărat
proprietar, producător și beneficiar
în societatea noastră. Nu întîmplător, promovînd principiul echității
în afirmarea și exercitarea răs
punderii în procesul muncii, legea
privind acordul global și acordul
direct precizează criterii riguroase
de retribuire deopotrivă pentru
formații de lucru, ateliere, secții,
cadre de conducere din intreprin
deri, pînă la nivelul centralelor și
al ministerelor. Toți oamenii mun
cii, indiferent de funcția pe care o
au sau unde își desfășoară activi
tatea, ’sînt retribuiți in raport cu
munca depusă și rezultatele obți
nute, veniturile nefiind plafonate.
Este un cadru nou, stimulativ, care
îndeamnă la o atitudine activă,
susținută și responsabilă a fiecă
rui om al muncii — de la munci
tor Ia ministru — pentru realizarea
celor mai bune condițiii pentru
desfășurarea producției, pentru
inalt
realizarea produselor la un
i
nivel calitativ, pentru creșterea
eficientei economice.
Răspunderea nouă in procesul
muncii nu se va naște de la sine.
Ea trebuie cultivată metodic, sis
tematic, astfel incit contribuția
fiecărui om al muncii la perfec
ționarea întregii activități economice să fie pe deplin conștientă,
muncitorul sau specialistul să por
nească de Ia convingerea că așa
și numai așa, valorificindu-și din
plin valențele profesionale, realizind produse de bună calitate, pro
movînd idei și soluții valoroase
pot spori veniturile sale, poate
crește avuția societății. Iată de ce,
revine ca o îndatorire majoră a
organelor și organizațiilor de partid
de a .acționa prin mijloace specifice
ale muncii politico-organizatorice
pentru însușirea de către fiecare
om al muncii a spiritului nou des
prins din lucrările recentei plenare
a C.C. al P.C.R. cu privire la exi
gențele calitative superioare în
procesul muncii, pentru cunoaște
rea prevederilor Legii privind re
tribuirea in acord global și in
acord direct, pentru crearea unei
stări de emulație generală in între
cerea desfășurată în întreaga țară
în întimpinarea a 65 de ani‘ de la
făurirea partidului, pentru realiza
rea planului pe acest an, pentru
găsirea celor mai bune soluții de
perfecționare a organizării și mo
dernizării proceselor de producție,
așa cum o cer interesele econo
miei, ale noastre, ale tuturor.
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DE PE FRONTUL PÎINII

----------------------------

'„NE GRĂBIM, CĂ TIMPUL NU NE AȘTEAPTĂ!"
La marginea Ara
dului, pe o solă a
C.A.P. Micălaca din
l apropierea secției de
* mecanizare, semănăi torile înaintează ușor,
i Se lucrează ireproșa1 bil. „Nici nu se poate
I altfel", zice Pavel Tu' dosie, șeful secției
Ț S.M.A. Ca întotdeaui na, în fruntea forma* ției îl avem pe TeoPăcurar, cel mai
i dor
vechi, dar și cel mai
bun mecanizator al
nostru. Lucrează aici
din 1961 și cunoaște
I pămintul ca nimeni
altul". Tractoarele sînt
întoarse Ia capătul so
„Nu-i vreme de
* lei.
pierdut — continuă șe
ful secției. Ploile neținut în loc zile în
î au
șir. Cum se zărea o
rază de soare, baci
i Teodor Păcurar își făcea singur cura.i
curaj :
' -Gata, pornim !» Dar
4 stropii de ploaie îl
i trimiteau curînd lingă
’ presele de balotat
ț paie, la care meșterea
de cîteva zile, tot aș-

teptind să reia semă
natul".
Ne îndreptăm spre
locul unde tractoa
rele se întorc pen
tru un nou drum. Te
odor Păcurar sare din
cabină cu o vigoare
care-i ascunde cei 57
de ani. „Ne grăbim
că timpul ne-a cam
ținut pe loc. Ne gră
bim, dar respectăm
normele de calitate :
densitatea
stabilită,
adîncimea de semă
nat". Reglează semă
nătoarea și apoi zice :

„Aici, la capăt, semă- ț
nătorile se mai pot re
gla, dar o dată ce-am ț
intrat in tarla..." Se
întoarce spre mecani I
zatorii care verificau,
la rindul lor, semănătorile. „Gata ?“ Răs ț
punsurile vin aproape
simultan — „Gata !“
Pune piciorul pe sca I
ra tractorului : „Sub
15 hectare de semă I
nătoare n-avem voie I
să încheiem ziua de
azi. Ne grăbim, că
timpul nu ne așteaptă.
La revedere !“.
Formația se pune in
mișcare. în frunte, ca
de fiecare dată, Teo
dor Păcurar. Fiindcă e
cel mai vechi. Și cel
mai bun. Fiindcă toți
îl respectă și știu că
pot conta pe calitatea
lucrărilor executate de
el. pe exigența lui la
semănat și fertilizat,
la arat și la repararea
utilajelor, la orice lu
crare, indiferent de
complexitate.

Tristan MIHUȚA
corespondentul
„Scînteii"

— Cîndești, Bucecea, Șendriceni,
Havîrna, Coțușca și Săveni — si
tuate în zona nordică, insămințările
de primăvară au inceput abia la
sfirșitul săptăminii trecute. Poziția
de „codaș" a acestora se datorează
însă și altor cauze. în consiliile agro
industriale Coțușca, Cîndești și Săveni se manifestă lipsuri in organi
zarea muncii, în folosirea judicioasă
a forțelor mecanice.
— Aveți garanția că restanțele se
vor recupera cit mai repede și in
cadrul acestor unități ? — l-am în
trebat pe directorul direcției agri
cole a județului.
— Neajunsurile organizatorice și
tehnice au fost înlăturate incă in
prima parte a acestei săptămini, la
intervenția și cu sprijinul direct al
comitetului județean de partid. între
timp, unele dintre restanțe au și fost
recuperate, fapt ce ne dă garanția că
insămințările de primăvară se vor
încheia în întreg județul Botoșani cel
mai tirziu pe 19 aprilie.
Un angajament ce trebuie să-i
mobilizeze pe toți lucrătorii ogoare
lor din județ.

Silvestri A1LENE1

corespondentul „Scînteii"

Specialiștii,
mereu prezenți
in cimp
Pînă la 11 aprilie, în unitățile agri
cole din JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSAUD au fost insămînțate 60 la sută
din suprafețele destinate culturilor
de_ primăvară. Porumbul a fost se
mănat în proporție de 40 la sută.
S-ar putea spune că primăvara
instalată mai devreme în această
zonă explică avansul cîștigat la se
mănat. Acestei păreri, directorul
S.M.A. Reteag, inginerul Stoian Coliș,
îi dă o replică : „Ai ogoare de
toamnă, ai spor și calitate-n primă
vară". Replica ne-a fost argumen
tată cu realizările celor opt coope
rative agricole în care se lucra intens
la însămînțarea porumbului. La fața
locului ne convingem că se execută
lucrări de bună calitate : terenurile
arată ca un strat de grădină. încă
un fapt pozitiv — lucrările au fost
făcute in condițiile în care s-au con
sumat cu aproape 2 700 litri de mo
torină mai puțin decît prevăd nor
mativele. Și aceasta, datorită faptu
lui că 80 la sută din suprafață a fost
lucrată doar eu combinatoriii și nu
mai 20 la sută in agregat disc-combinator. Dacă mai adăugăm și faptul
că alți 2 200 litri de motorină au fost
economisiți ea urmare a parcării uti
lajelor în taberele de cimp. este
doar o primă imagine asupra modu
lui în care se desfășoară actuala
campanie de însămințări din punct
de vedere al eficienței.
Am urmărit cum se desfășoară lu
crările și in unităti ' agricole din
consiliul agroindustrial Șieu-Odorhei.
Inginerul-șef al consiliului. Nicolae
Dobrin, ne-a spus că in fiecare uni
tate agricolă pregătirea terenului și
semănatul se execută numai în pre
zența specialiștilor agricoli. La C.A.P.
Șințereag, bunăoară, terenul destinat
însămînțării culturilor de primăvară
este niVelat perfect. Aici s-a urmă
rit ca prin mai puține treceri ale
utilajelor agricole să rezulte un bun
pat germinativ.
Am putea da numeroase exemple
de unităti agricole în care s-a muncit
și se muncește cu răspundere in ve
derea asigurării, încă de la pregăti
rea terenului și semănat, a condiții
lor necesare realizării de recolte mari
în acest an. La îndeplinirea acestui
deziderat va contribui, fără îndoială,
și faptul că au fost fertilizate cu în
grășăminte organice suprafețe mult
mai mari decît în alți ani. S-ar cu
veni aceeași preocupare din partea
organelor de resort și pentru asigu
rarea îngrășămintelor chimice nece
sare. La C.A.P. Reteag, inginerul-șef
Vasile Teglaș, ne-a spus : „Oricît am
vrea, amendamentele nu pot ține
locul îngrășămintelor chimice, iar
vreme de patru zile, trimișii noștri
Jiu stat la „Azomureș" și s-au În
tors cu .o cantitate absolut insufi
cientă". în această situație, evident
că tehnologiile de cultură nu vor
putea fi respectate. Cazul nu este
izolat. Din datele furnizate de ingi
nerul loan Onișor, din cadrul direc
ției agricole județene, rezultă că
față de cantitățile repartizate pentru
primul trimestru al acestui an s-au
primit mai puțin cu 794 tone îngră
șăminte.

Gheorcjhe CR1ȘAN

corespondentul „Scînteii"
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MAI REPEDE Șl MAI ECONOMICOS. Da
C.A.P. Cernat, județul Covasna, plantarea cartofilor
se face după o tehnologie nouă. Spre deosebire de
anii trecuți, cind mașinile de plantat erau alimentate
cu cartofi pentru sămință la marginea tarlalei, din
saci sau direct din căruțe, a fost adoptat un sistem
nou : tuberculii sint transportați in conteinere și, ca
atare, operațiunea de alimentare se execută mai ra
pid. O dată cu creșterea operativității în alimentarea
mașinilor, crește și viteza in executarea lucrărilor de
plantat cartofi. Dacă inainte. cu o mașină se puteau
planta 4—5 hectare cu cartofi, acum, cu aceeași ma
șină care insă folosește sistemul conteinerizat de ali
mentare, in medie se realizează 6—7 hectare pe zi.
Conteinerele au fost proiectate de inginerul-șef al
C.A.P. Cernat și executate pe plan local. In prezent,
și alte unități mari producătoare de cartofi au preluat
acest sistem, care aduce substanțiale economii de car
buranți prin reducerea timpului
de mers în agol
.
-l al
tractoarelor, (Constantin
'
' "
—
Timaru, corespondentul
„Scînteii").
CIND Al INIȚIATIVĂ E SIMPLU. Deoarece re
zervele de apă din sol au fost mai bogate in acest an,
sistemele de irigații din județul Constanța n-au fost
puse încă in funcțiune. Cu toate acestea, la C.A.P.

1
Mereni, cele 15 ha cultivate cu conopidă timpurie se I
irigă din plin. Iată și explicația acestui fapt. Prin
mijlocul satului trece un piriu care, in această primă
vară, a „colectat" multă apă. El a fost barat, astfel I
incit apa s-a acumulat in cantitate mare. Instalind o

motopompă și o aripă de ploaie, cooperatorii udă
acum de zor conopida care crește chiar ca din... apă.
(George Mihăescu, corespondentul „Scinteii").

ATITUDINI

DIFERITE

FAȚĂ

DE PÂMINT.

In această primăvară, la C.A.P. Cărei, județul Satu
Mare, prin eforturile cooperatorilor și mecanizatori
lor, au fost redate circuitului arabil, in afara sarcinilor
stabilite prin plan, aproape 5 hectare teren pe care
l-au și pregătit să rodească. Președintele cooperativei,
inginerul Dumitru David, ne înfățișează și o situație
total diferită de cea amintită. Lucrătorii de la lotul
din Cărei (șef Gheorghe Crăciun), aparțlnind între
prinderii de foraj Oradea, dovedind lipsă de răspun
dere față de pămint, au aruncat peste verdele griu
lui, cultivat in apropierea punctelor lor de lucru, nu
meroase țevi, mufe și diferite piese metalice. Evident,
in asemenea situație recolta va fi diminuată. Această
abatere de la normele privind gospodărirea fondului
funciar trebuie sancționată potrivit legii. (Octav
Grumeza, corespondentul „Scînteii").
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DIALOGUL CU POPORUL
— realitate însuflețitoare a „Epocii Ceaușescu"
Partidul conduce societatea în condițiile unui larg și permanent dialog cu masele de oameni ai muncii, în cursul căruia
se produce un flux continuu de idei și experiențe, atît de la partid la mase, cît și de la mase spre partid. Aceasta este garanția
că politica partidului nostru, programul său, hotărîrile și măsurile sale corespund intereselor și aspirațiilor tuturor categoriilor
de oameni ai muncii, întregii națiuni socialiste.
NICOLAE C£AUȘESCU

COMUNISTUL.............. ...

.

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

........................ .............

omul aflat mereu in mijlocul oamenilor
...Atelierul de unicate I, din
cuprinsul fabricii de utilaj in
dustrial al uzinei „Progresul" —
Brăila. Uzină care „bate marcă"
pe brațul de oțel al excavato
rului românesc. Dialog „din
mers", pe travee. cu maistrul
comunist Mihai Pelin, despre...
putere.
— Puterea
comunistului ?
Iat-o. se află aici.
Și maistrul îmbrățișează cu
un gest al miinii oamenii din
jur. Oameni care minuiesc
utilaje de forță. Puterea lor —
mintea și brațul care împlinesc
totul. Gindirea care desferecă
porțile viitorului. Sevele muncii
și creației comunistul le pune
în ordinea lucrurilor percepi ndu-le,
cunoscindu-le
intim,
tmbogățindu-le necontenit.
— Iar asta nu se poate, spu
ne comunistul Mihai Pelin,
decît aflindu-te mereu tn mij
locul oamenilor.
— Vreți să stăruiți asupra
acestei idei 1
— Mă rog. eu sînt un om al
practicii.
Cum văd valoarea
prezentei permanente a comu
nistului in mijlocul oamenilor ?
înțeleg că ea decurge dintr-o
condiționare obiectivă : trăim
acum o etapă a dezvoltării in
tensive, a unei noi calități, con
cretizată in parametrii actualu
lui cincinal. Problemele con
strucției noii societăți devin, cu
alte cuvinte, tot mai complexe.
Se ridică exigențe sporite in
fiecare loc de muncă. apar
unele dificultăți, contradicții.
Rezolvarea tuturor acestora
presupune, așa cum s-a încetă
țenit prin tradiție, prezența co
munistului acolo unde este mai
greu, în mijlocul oamenilor
presupune consultarea acestora,
înmănuncherea energiilor spre
direcțiile de acțiune prioritare
stabilite de Congresul al XIIIlea al partidului, de orien
tările de
perspectivă
ale
secretarului general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. De neuitat
rămîn pentru noi dialogurile

avute aici, in halele de la
„Progresul",
cu
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care. îm
preună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, a fost in mai multe
rinduri in uzină, uzina însăși
transformindu-se din temelii in
urma acestei largi consultări cu
muncitorii și specialiștii, obținind rezultate bune in urma
orientărilor prețioase spre mo
dernizare. producție competi
tivă. eficiență. Sarcinile mari,
de răspundere ale prezentu
lui cincinal — așa cum s-a ară
tat și la recenta plenară a C.C.
al P.C.R. — nu pot fi îndepli
nite decît cu oamenii, pentru
oameni, misiunea comunistului
în această privință fiind aceea
de a mobiliza și dinamiza con
științele, energiile, prin exem
plul său înaintat de muncă, de
a capta izvoarele de inițiativă,
de a determina peste tot un
climat de muncă în care obiec
tivele politice și social-economice ale partidului să fie exem
plar îndeplinite.
La echipa lui Eugen Savin
meșterul stăruie mai îndelung.
De altfel, ne avertizase asupra
acestei intenții.
— Realitatea e. spune inter
locutorul, că această echipă a
lui .Eugen Savin, specializată în
producția de excavatoare, are
pe umeri răspunderi mari și se
cuvine ținută mereu „în pri
viri".
A fost ținută necontenit „în
priviri" cît a lucrat la primele
excavatoare românești cu cupa
de 8—10 metri cubi, care au
trecut cu bine proba „de foc"
a Canalului Dunăre—Marea
Neagră, care lucrează în bazi
nele carbonifere ale tării. E
ținută acum „în priviri", deoa
rece aici se nasc noi excavatoa
re, de mare capacitate, des
tinate. de asemenea, exploată
rii cărbunelui din bazinele
miniere. Cadență de muncă
măsurată sistematic, cu pasiu
ne și, mai ales, cu folos practic.
La locul de lucru al lăcătușu

lui Marin Dinu, meșterul se
oprește pe îndelete asupra unor
piese. Cere lămuriri, avansează
păreri. Piesele — de mare ga
barit, sint destinate unor uti
laje. pentru un program priori
tar. Cu termene riguroase de
livrare, cu parametri înalți de
calitate.
— Democrația muncitorească,
revoluționară — rostește cu glas
tare un gînd al său comunistul
Mihai Pelin — afirmă un nou
tip de relații Intre oameni și, pe
măsură, mari răspunderi pentru
comunistul învestit cu o mun
că de conducere. Vreau să spun,
între altele, că nu există loc de
muncă unde să nu fie forme
practice ale dialogului cu oa
menii. Iar prezența omului de
partid în mijlocul oamenilor,
munca lui cot la cot cu oame
nii sint de natură să deter
mine atitudini înaintate, ridica
rea conștiinței și combativității
revoluționare, înlăturarea nea
junsurilor. încurajarea și afir
marea spiritului novator. Dez
baterile din Plenara C.C. al
P.C.R. din 1—2 aprilie a. c.,
ideile de mare însemnătate
teoretică și practică cuprin
se în cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu
jalonează
cu claritate direcțiile de acțiune
ale . democrației muncitoreștirevoluționare :
perfecționarea
noului mecanism economico-financiar, a formelor concrete
de autoconducere și autogestiune muncitorească, ofensiva
modernizării producției
etc.
Sint obiective de mare însem
nătate care pot fi îndeplinite
exemplar printr-o largă conlu
crare cu. oamenii muncii, prin
antrenarea tuturor energiilor
capabile să determine progre
sul neîntrerupt.
— După o zi de muncă In
mijlocul oamenilor, cu ce sen
timente plecați acasă ?
Ne răspunde scurt :
— Plec liniștit.
— Vreți să fiți mai explicit 1
— Trăiesc liniștea omului
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care tși cunoaște locul lui de
muncă, îndatoririle, necazurile,
ce și cît s-a făcut, cum s-a
făcut, ce mai trebuie de făcut.
A fi in mijlocul oamenilor nu
înseamnă un efort în plus, ci
o șansă.
Mihai Pelin vorbește despre
șansa comunistului de a fi
mereu în mijlocul oamenilor.
Sigur, îndatorirea lui de mais
tru și de comunist îi poartă
pașii, zi de zi, prin locurile
de muncă ale atelierului unde
iși desfășoară activitatea. Reali
tatea acestui viu și permanent
dialog cu oamenii este proprie
climatului înnoitor, democratic
instaurat de istoricul Congres
IX, de orientările și indicațiile
secretarului general al partidu
lui. Realitate care înseamnă în
tărirea răspunderii, punerea în
mișcare a forțelor capabile să
accelereze progresul, perfecțio
narea continuă a vieții econo
mice și sociale. Avem astfel
imaginea comunistului care ac
ționează în mijlocul oamenilor,
opus insului „de cabinet", obiș
nuit cu practica dispozițiilor
administrative. Tot ceea ce a
însemnat, construcția noastră
socialistă în cei peste patruzeci
de ani — cucerirea puterii po
litice, naționalizarea, cooperati
vizarea. făurirea unei economii
moderne, a omului nou, superba
operă a acestui timp — aU cerut
peste tot această prezență a
comunistului in mijlocul oame
nilor, in linia întii a bătăliei. Cu
atît mai mult azi această pre
zență este absolut necesară, co
munistul avînd misiunea de a
ține veșnic aprinsă flacăra spi
ritului revoluționar.
Este unul din adevărurile
fundamentale ce se desprind
din gloriosul drum de luptă al
partidului din cei 65 de ani de
istorie făurită în mijlocul po
porului, cu poporul. Este exem
plul de muncă și de viață al
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
comunistul aflat necontenit în
mijlocul poporului.

„X-

.—.... .

omul in permanență receptiv la nou
— Cum de reușiți sa știți atît
de multe despre uzină, despre
oameni ?
— îmi place să ascult, să
jtiu.
— Se deprinde greu această
artă de a asculta ?
— Se deprinde cu răbdare.
Și cu încredere în om. Iar
această știință eu o deprind
necontenit și pentru că la rindul meu sînt ascultat.
Adevărul numit de comunis
tul Ștefan Ichim, inginer elec
tronist la întreprinderea „La
minorul" din Brăila, are rever
berații mai largi.
A ști să asculți cu răbdare, cu
încredere în om. Este știința de
a asigura o circulație firească
înțelepciunii colective dinspre
rădăcini și invers : înțelepciu
nea comunistului de a capta un
inepuizabil izvor de energii re
voluționare.
— Ce înțelegeți prin datoria
comunistului de a asculta pe
cei din jur ?
— Se spune pe drept cuvînt
că spre comunist se îndreaptă
toate privirile. Pentru a-i urma
sfatul, exemplul. Pentru că
este' știut ca om drept, exigent,
pătruns de răspundere. Si tot

pe drept se spune despre co
muniști că sint conștiința înain
tată a colectivelor unde lu
crează, unde trăiesc. Răcind o
translație spre preocupările
mele de tehnică de avangardă,
pot afirma că fiecare comunist
trebuie să se afle in prima linie
a noului. Ei bine, pe acest vast
șantier al creației, fie ea econo
mică, socială sau culturală, ro
lul nostru, al comuniștilor, este
să promovăm ideile valoroase.
Iar asta nu se poate face decit
recepționind cu maximă aten
ție părerile, propunerile oame
nilor.
— Sint ele totdeauna de cer
tă valoare ?
— Nimeni nu poate afirma
așa ceva. Firește, multe pierg,
cum se spune, direct pe „stan
dul de probă" al tehnicii, al or
ganizării mai bune, al perfec
ționării metodelor de educație
etc. Altele sint insă necristali
zate, doar în faza enunțului.
Datoria comunistului e să ajute
la clarificarea, la împlinirea și
fructificarea lor. Rolul său este
tocmai acela de a încuraja
acest dialog, de a extrage filo
nul prețios din părerile expri
mate, de a supune, la fel de

deschis, judecății colective opticile greșite și de a nu obosi
in promovarea noului, a ini
țiativei.
— Apreciind această calitate
— nu numai morală, ci și cu
valoare socială, pentru că nu-i
asculți pe oameni doar de dra
gul de a colecționa cit mai
multe păreri — multi din uzină
spun că soluțiile novatoare din
cadrul atelierului de electroni
că pe care îl conduceți sint izvorite din știința de a asculta
părerile oamenilor privind ne
contenitele perfecționări nece
sare și posibile.
— Adevărul e că am aplecat
urechea la cerințele etapei pe
care o străbatem. Avem. în
această ordine de idei, lumino
sul exemplu oferit de activi
tatea de zi cu zi a secretarului
general al partidului,
to
varășul Nicolae Ceaușescu, ac
tivitate care se distinge printr-o
temeinică cunoaștere a realită
ții, prin soluționarea,- în • cu
noștință de cauză, împreună cu
constructorii socialismului, a
problemelor pe care realitatea
le ridică permanent, în orice
domeniu. Revenind la proble
mele din întreprinderea noastră,

pot afirma că ultimii ani
au fost ani de ofensivă tehnică
pe toate fronturile. Vechea
optică despre laminoare, de
exemplu, nu mai corespunde, a
rătnas in urmă o dată cu imagi
nea lamirioarelor unde electro
nica a pătruns prin ușa din
față. Cum să faci să devină
realitate tehnologiile „de virf"
și în această ramură -unde se
credea că s-a ajuns la „punctul
terminus" ? Cum să realizezi
echipamente prototip, care să
promoveze tehnologiile mo
derne ? Cum să apropiem mai
repede clipa introducerii siste
mului de conducere prin calcu
latorul de proces a acționărilor
electrice la laminorul 4, reali
tate care va transforma această
unitate de producție intr-un
adevărat robot ? etc.... Este clar
că o singură minte și numai
două brațe nu pot săvirși acest
salt. Iată de ce a fost și este
necesară „ucenicia" la știința
de a asculta oamenii, de a pune
în valoare nenumăratele lor
propuneri și soluții, unele deo
sebit de valoroase, menite să
aducă schimbarea revoluțio
nară așteptată.
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omul care măsoară vorba cu
Fișă de glorios destin : acum
65 de ani, din prima zi a exis
tenței sale, Partidul Comunist
Român, receptiv la comanda
mentele istoriei, deschidea un
eroic front de luptă pe barica
dele progresului, ca exponentul
cel mai autorizat al intereselor
fundamentale ale poporului.
.Bătălie ciștigată, pe un drum
de uriașe sacrificii, de curaj,
de neinfrîntă acțiune revolu
ționară in urmă cu aproape
patruzeci și doi de ani. Destin
împlinit ? Doar pentru o etapă
de istorie. Comunistul a fost
mereu prezent pe baricadele
progresului economic și social.

Cu atît mai mult este datoria
lui de.a fi în acești ani de rit
muri dinamice, fără precedent,
de după Congresul al IX-lea al
partidului. Oriunde s-a deschis
un nou front de luptă al pro
gresului — fie că a fost vorba
despre ctitorii industriale ori
construcția de noi orașe și sate,
de perfecționări aduse în do
meniul științei și culturii ori în
mecanismele democrației muncitorești-revoluționare, de pro
movarea atitudinilor de muncă
și de viață înaintate etc. — in
frunte au fost comuniștii. Oa
menii care, prin destin, trăiesc
și muncesc în mijlocul oameni

lor, care în numele idealului
comunist sînt datori să fie
receptivi la ideile de progres
ale oamenilor.
— Receptivitatea comunistu
lui —- este de părere Gheorghe
Perfilov, secretarul comitetului
de partid și președintele consi
liului oamenilor muncii de la
întreprinderea de execuție și
exploatare a lucrărilor de îm
bunătățiri funciare (I.E.E.L.I.F.)
Brăila — nu-i doar o vorbă de
fluturat prin ședințe ori în îm
prejurări festive. Este și moti
vul pentru care respinge cu hotărîre orice paradă, orice pos
tură... înfrumusețată, dar lipsi iă

de
conținut.
Receptivitatea
face corp comun cu calitățile
morale esențiale ale acestui
„responsabil cu fericirea" oa
menilor, care este comunistul.
— Dincolo de aceste idei de
ordin mai general ?
— Se află faptele. Să ne ra
portăm la ele, deci.
Interlocutorul nostru argu
mentează cu date ale realității
din agricultura brăileană. Loc
unde, numai în acest an, se
irigă circa 330 000 de hectare.
Loc unde s-a amenajat circa
un sfert din suprafața țării
destinată cultivării cu orez. Loc
unde recoltele mari obținute în

O imagine-simbol, trainic inrâdăcinată in realitatea socialistă românească de după Congresul al IX-lea : conducătorul partidului ți
statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, >n mijlocul poporului, in dialog neîntrerupt cu creatorii de bunuri materiale și spirituale.
Dialog al perfecționării, al punerii in mișcare a energiilor novatoare, capabile să accelereze ritmurile de progres ți civilizație ale
României socialiste.
Bărăgan ori în Insula Mare a
Brăilei s-au bucurat, de-a lun
gul anilor, de prețuire unanimă.
— Dacă m-aș referi numai la
întinsa rețea de irigații a ogoa
relor județului, unde îmi desfă
șor și eu activitatea, aș putea
să spun că in munca uriașă de
construcție se află incorporate
nenumărate idei de inovare și
perfecționare venite din partea
miilor, zecilor de mii de oa
meni. O asemenea operă nu se
poate clădi fără a lua in calcu
lul .hirtiei și al realității ideile
oamenilor. Iar rezultatele se
văd in opera care rămine.
Sinteți și președintele con

siliului oamenilor muncii j din
întreprindere. Cum se adună
aceste idei, cum se pun ele in
operă?
— Nu cred că circulația idei
lor valoroase, dreptul oameni
lor la păreri, validarea ori nevalidarea lor trebuie redusă
numai la C.O.M.. In ultimele
două decenii, în patria noastră
s-a clădit un vast și eficient
sistem democratic, o multitu
dine de forme și modalități prin
care omul poate să-și spună
cuvîntul. A fi receptiv la opi
niile exprimate este o îndato
rire a fiecărui comunist inves

tit cu o răspundere mai mare
ori mai mică. Tocmai pentru că
mai avem atîtea bătălii de dat,
de cîștigat, iar opiniile, propu
nerile valoroase de perfecțio
nare continuă sînt absolut ne
cesare.
„Atîtea bătălii de dat, de
cîștigat". Interlocutorul nostru
nominalizează mai ales epi
soade ale bătăliei pentru for
marea omului nou, pe care le
numește decisive. Receptiv Ia
„mișcările" imperceptibile une
ori ale conștiinței, receptiv la
sugestia realității atît de diver
sa, la opiniile cutezătoare, dar

intransigent cu părerile opace,
generate de anchiloză, de ruti
nă, comunistul află vectorii ac
țiunii sale militante, așază în
strategia sa de progres idealul
comunist al poporului, al timpu
lui său. se trece pe sine, ca
întotdeauna în cele șase decenii
și jumătate de istorie a parti
dului, in linia întii a ofensivei
pentru înălțarea patriei pe noi
trepte de civilizație și progres.
Iar acest mers al revoluției —
din existență și conștiință — el
îl măsoară eu faptele de fiecare
zi. Cu faptele patriotismului re
volți ționar.
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promotorul necontenitului dialog cu oamenii
Cum stimulează exigența co
munistă eforturile pentru o
nouă calitate, imperativ major
al actualului cincinal ? Ce rol
joacă in această ordine de idei
întărirea continuă a dialogului
cu creatorii de bunuri materiale
și spirituale ?
înainte de a solicita argu
mente la asemenea întrebări,
notăm dintr-un telex primit de
Întreprinderea
de
confecții
„Braiconf" de la o firmă fran
ceză : „conducerea firmei adre
sează mulțumiri și felicitări
pentru calitatea produselor li
vrate".
— „Braiconful" este o marcă
de prestigiu, cunoscută în multe
țări. Cum se ajunge pe o ase
menea treaptă ?
Elena Roșu, membră a comi
tetului de partid, șefa atelieru
lui de creație al unității, iși
ordonează astfel punctele de
vedere :
— Trăim o etapă de competi
ție n,u de puține ori deosebit
de aspră. Ă rezista într-o ase
menea cursă înseamnă, înainte
de toate, a crea necontenit. Iar
creația presupune punerea în
mișcare a inteligenței colectivu
lui, acest nesecat potențial de
perfecționare și inovare. Este
una din direcțiile majore de
acțiune ale comitetului de
partid, climatul propice circula
ției libere a ideilor influențînd,
potențînd efortul colectivului
nostru de a produce competitiv.
— Care ar fi, concret, compo
nentele acestui climat ?
— Mai întii, dezbaterea des
chisă, exigentă asupra muncii
din fiecare sector de activitate.
Și aici, încurajarea cu predilec
ție a inițiativelor novatoare.
Chiar și in privința produselor
„de vîrf". Tocmai pentru faptul
că un virf cucerit în tehnică
nu-i decît un palmares trecă
tor. Himalaia o cucerești o dată
pentru totdeauna. In tehnică.

spirala „virfurijor" este fără de
sfirșit.
— Așadar, stimularea necon
tenită a dialogului cu oamenii,
creatorii performanțelor de care
aminteați.
— Un dialog care nu se pro
movează de dragul dialogului.
Să nu uităm în această ordine
de idei lucrul esențial : dreptul
creatorului de bunuri materiale
și spirituale din țara noastră
la cuvint. Dreptul de a parti
cipa la luarea deciziilor și răs
punderea de a participa la în
făptuirea lor, răspunderea pen
tru conducerea socială. Consul
tarea largă, stimularea dialo
gului au devenit. în condițiile
democrației noastre socialiste, o
practică la scară națională. Prac
tică ce conferă dinamism, pu
nerea in mișcare a forțelor no
vatoare, a energiilor in genere.
— Pentru că veni vorba de
practică : aici, la dv., cum se
stimulează dialogul cu oame
nii ?
— în modul Gel mai concret.
Față in față cu produsele rea
lizate. Exigența comunistă este,
în atare împrejurări, „combus
tibilul" care conferă un conți
nut nou, revoluționar, dialogu
lui evocat. El țintește, totdeau
na, ascensiunea spre parame
tri mai înalți de calitate, de
eficiență, perfecționarea orga
nizării, a relațiilor dintre oa
meni, făurirea conștiinței îna
intate, a atitudinilor care dau
o mare frumusețe morală omu
lui de azi.
Stop-cadru : o dată ajunși la
această idee, cu semnificație
mai generală, la locul de muncă
al interlocutoarei noastre vine
un ajutor de maistru care
așază pe „masa de disecție" un
produs. Motivul ? „Nu cumva
aici s-a strecurat o eroare ?“
Păreri pro și contra. Rezulta
tul ? încă o perfecționare mar
cată în contul calității ridicate
a mărcii fabricii.

—• Vedeți — revine Elena
Roșu — performanța noastră
se clădește tocmai pe stimula
rea gustului de competiție al
fiecăreia. Pe exigența comu
nistă in spiritul căreia ne gindim munca, viața in genere.
Promovarea dialogului larg, eu
oamenii care au ceva de spus,
de adus la accelerarea progre
sului, rămine o sarcină de
partid permanentă, o îndatorire
de frunte a comunistului de a
pune in valoare valorile.
— Frumos spus : a pune va
lorile în valoare.
— Eu zic mai ales că e ade
vărat. Adică, exprimă adevărul
acestui timp pe care-1 trăim.
Știe fiecare dintre noi cît de
ridicate sînt exigențele cinci

nalului pe care l-am început.
Ecouri profunde stirnesc de
fiecare dată in conștiința noas
tră îndemnurile vibrante ale
secretarului general al parti
dului de a stimula dialogul cu
masele, de a capta înțelepciu
nea acestora și. mai ales, de a
o pune in mișcare, in operă.
Cu alte cuvinte, de a duce la
bun sfirșit tot ceea ce ne pro
punem cu poporul, spre binele
poporului, așa cum se întîmplă
după fiecare dialog de lucru al
tovarășului Nicolae Ceaușescu
cu oamenii muncii. Iată, în cîteva cuvinte, cum se motivează
după mine datoria comunistului
de a stimula permanent dialo
gul cu oamenii in mijlocul că
rora muncește și trăiește.

★
A fi mereu în mijlocul oamenilor, în „priză directă" cu reali
tatea clocotitoare pe care o trăim.
A fi stâpîni pe arta de a asculta oamenii.
A fi receptivi la ideile progresului.
A fi omul care măsoară vorba oamenilor cu fapta.
A fi omul care promovează necontenit dialogul cu oamenii,
lată doar cîteva trăsături fundamentale care intră in structura
noului tip de om politic afirmat de 65 âe ani pe scena istoriei militantul comunist. Omul care a validat în practica edificării
socialiste dezideratul : cu poporul, pentru popor. E firesc ca,
in lumina acestei realități însuflețitoare, poporul să urmeze
neabătut, cu nemărginită încredere, politica Partidului Comunist
Român, politică în care iși regăsește plenar idealul său de
civilizație și progres. Și este la fel de firesc ca, în această
etapă de glorioasă istorie, cînd sărbătorim jubileul de 65 de
ani al partidului,, partidul să se înfățișeze țării mai unit decît
oricind, mai puternic decît oricînd, intr-un dialog permanent,
viu cu poporul, dialog generator de energie și încredere pe
drumul înfăptuirii idealului comunist. Dialogul pilduitor purtat
de mai bine de două decenii, cu mereu vie consecvență și
pasiune revoluționară, de cel care, pentru partid și popor, repre
zintă un strălucit exemplu de revoluționar devotat idealului co
munist, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie pentru fie
care comunist imaginea vibrantă a legăturii indestructibile cu
poporul, o slujirii devotate a intereselor sale generale, a aspi
rațiilor sale fierbinți de civilizație și progres.

Iile TANASACHE, Candiano PRICEPUTU
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Vibrantă expresie a amplului ecou al politicii de pace
consecvent promovată de România socialistă
DIN INIȚIATIVA COMITETULUI NATIONAL ROMÂN

adresai organizațiilor progresiste și democratice de tineret din țările europene,
din Statele Unite ale Americii și Canada, din țările de pe alte continente
Stimați prieteni.

Ne adresăm vouă, colegilor noștri
de generație din întreaga lume, cu
chemarea de a ne uni tortele, îm
preună cu cele ale popoarelor, ale
opiniei publice mondiale, in vede
rea eliminării din viata interna
țională a pericolului unui război
nuclear nimicitor, pentru menține
rea și consolidarea păcii pe con
tinentul nostru și in întreaga lume,
edificarea unui climat de securi
tate. înțelegere și cooperare rodnică
intre națiuni.
Aceste idealuri atit de scumpe
întregii omeniri, tineretului de
pretutindeni și-au găsit și isi gă
sesc o clară reflectare în politica
externă promovată eu consecventă
de România socialistă, in iniția
tivele și propunerile sale la Orga
nizația Națiunilor Unite și în ca
drul altor foruri internaționale, in
contribuția profund umanistă, de
largă rezonantă a președintelui
României. Nicolae Ceaușescu. in di
recția soluționării corespunzătoare
a problemelor lumii contemporane,
fată de care tinăra generație din
patria noastră, asemenea întregului
popor. își exprimă deplina sa ade
ziune.
Exprimind gindurile tuturor ti
nerilor patriei noastre, salutăm cu
firească satisfacție proclamarea, de
către Organizația Națiunilor Unite,
a anului 1986 ca An International
al Păcii — importantă inițiativă,
care dă expresie preocupării sta
telor lumii pentru asigurarea unui
viitor pașnic al omenirii.
Printr-o fericită succesiune. Anul
International al Păcii urmează
Anului Internațional al Tineretului
— amplă manifestare marcată cu
succes pe toate meridianele, sub
deviza profund actuală și mobili
zatoare ..Participare. Dezvoltare.
Pace". Anul Internațional al Ti
neretului a pus in evidentă opțiu
nile vitale ale tinerei generații
contemporane, dorința sa arzătoare
de a trăi și a se afirma, potrivit
propriilor aspirații, intr-o lume a
păcii și securității.
Beneficiind de o bogată expe
riență acumulată’ in perioada pre
gătirii și marcării’ Anuliii 'Interna
tional al Tineretului. tinăra găriâratie poate si trebuie să facă din
Anul Internațional al Păcii un pri
lej de intensificare a eforturilor și
acțiunilor sale concrete in direcția
promovării idealurilor păcii, pen
tru salvarea generațiilor prezente
și viitoare de flagelul războiului.
Dăm expresie voinței noastre
nestrămutate ca Anul International
al Păcii să marcheze o schimbare
radicală a cursului vieții interna
ționale de la confruntare la des
tindere. sâ conducă la renunțarea
cu desăvirșire la politica de forță
și dominație, la respectarea neabă
tută in relațiile dintre state a prin
cipiilor egalității, respectului inde
pendentei și suveranității naționa

le. neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc, la
dreptul fiecărui popor de a fi stăpin pe destinele sale.
>
tn numele acestor teluri nobile,
adresăm un apel organizațiilor pro
gresiste și democratice de diferite
orientări și convingeri politice, din
țările Europei. Statele Unite și
Canada, precum și din țările de pe
alte continente, tinerei generații
din întreaga lume de a situa mai
presus de orice interese și deose
biri dintre ele valoarea comună cea
mai de preț : Pacea.
Niciodată ca în zilele noastre
pacea nu a fost atit de puternic
pusă în pericol de stările de ten
siune existente în diferite țări ale
globului, de escaladarea cursei
înarmărilor. Dreptul fundamental
al popoarelor, al tineretului la via
ță, la existentă pașnică, însăși via
ta pe planeta noastră sint grav
amenințate.
Continuă amplasarea de noi arme
nucleare în Europa si în alte părți
ale lumii, experiențele nucleare,
acțiunile de militarizare a Cosmo
sului. Asistăm, de asemenea, la
manifestări ale politicii imperia
liste de forță si amestec în trebu
rile interne ale altor state. Se
recurge, in continuare, la’ acțiuni
militare in viata internațională, în
loc ca diferite stări conflictuale să
fie soluționate numai si numai oe
cale pașnică, prin tratative. Toate
acestea duc la sporirea încordării
în relațiile internaționale, la creș
terea puternică a pericolului unui
nou război mondial, care s-ar
transforma, inevitabil. într-o cata
strofă nucleară fără învinși si în
vingători.
Tineretul .român. împreună cu
întregul nostru popor, se află ac
tiv angajat in înfăptuirea unor
programe'■ mari si îndrăznețe de
dezvoltare economico-socială mul
tilaterală a patriei. Dar sîntem
constienti că materializarea nă
zuințelor noastre de prosperitate
si progres, ca si cele ale tuturor
popoarelor, ale forțelor progresis
te din rindul tinerei generații nu
se pot împlini decit într-un climat
de pace, destindere si colaborare
internațională.
In numele acestor idealuri co
mune. adresăm tineretului de pre
tutindeni chemarea de a ne uni
eforturile pentru apărarea păcii,
pentru oprirea cursei înarmărilor
și trecerea la dezarmare, și în pri
mul rind la dezarmare nucleară.
In numele vieții, al unui viitor lu
minos pentru generațiile de azi si
de miine să spunem un NU hotărit continuării cursei Înarmărilor.
Să facem totul, acum, pînă nu este
prea tirziu, pentru apărarea drep
tului sacru al popoarelor, al tine
rilor. la existentă, la pace!
Tineretul roman a salutat iniția
tivele si propunerile Uniunii So
vietice cu privire la lichidarea de
finitivă a armelor nucleare, pre

venirea militarizării spațiului cos
mic, încetarea experiențelor cu
arma nucleară și alte acțiuni in
domeniul securității si destinderii
internaționale, considerind că în
făptuirea acestor măsuri ar avea o
mare însemnătate pentru înlătura
rea pericolului care amenință pa
cea si securitatea popoarelor.
Tineretul roman, asemenea În
tregului nostru popor, așteaptă ca,
în Anul Internațional al
Păcii.
Statele Unite ale Americii. cele
lalte țări din N.A.T.O. să adopte,
la rindul lor. o atitudine realistă
și să se treacă, pe baza propunerilor
prezentate de ambele părți, la rea
lizarea unor acorduri corespunză
toare pentru înlăturarea pericolului
unui război nuclear si oprirea mi
litarizării spațiului cosmic.
Este în interesul vital al între
gii omeniri să se dea dovadă de
înaltă responsabilitate pentru soar
ta planetei si1 să se acționeze ener
gie pentru realizarea unor acorduri
corespunzătoare de eliminare a ra
chetelor nucleare cu rază medie
de acțiune din Europa si din alte
părți ale lumii, de încetare a tu
turor experiențelor nucleare. de
înlăturare a pericolului unui răz
boi nuclear.
Pornind de la faptul că intensi
ficarea înarmărilor constituie un
factor principal al creșterii perico
lului de război, al adincirii crizei
economice mondiale si că sporirea
cheltuielilor pentru înarmare, creș
terea continuă a armamentelor de
toate tipurile se fac in daună po
poarelor. a condiției economice,
sociale si culturale a tinerei gene
rații si pe seama resurselor care
trebuie sâ răspundă unor nevoi
stringente ale societății, președin
tele României. Nicolae Ceaușescu.
a subliniat, in repetate rinduri.
necesitatea de a se acționa cu toa
tă hotărirea pentru reducerea sub
stanțială a trupelor, a
armelor
clasice si a cheltuielilor militare.
Omenirea ar face un pas decisiv
spre înfăptuirea dezideratului upei
lumi fără arme si fără războaie
dacă, pină la sfîrsitul acestui se
col si mileniu, s-ar elimina nu nu
mai armele nucleare din arsenale
le statelor, dar s-ar efectua, tot
odată. o reducere cu 50 la sută,
fată de nivelul lor actual, a tutu
ror genurilor de.arme, ca și a efec
tivelor militare.
Ca tineri cărora nu ne este in
diferent viitorul în care vom trăi
și ne vom afirma, să acționăm cu
întreaga noastră capacitate în ve
derea realizării unui asemenea
obiectiv, pentru înfăptuirea unui
program complex de dezarmare,
care să cuprindă și măsuri de li
chidare a bazelor militare aflate
pe teritoriile altor țâri, de retra
gere a tuturor trupelor în interio
rul frontierelor lor naționale, de
creștere a increderii Intre state.
Pentru edificarea unui sistem
trainic de securitate și cooperare

Plenara Comitetului Central al U. T. C.
Simbătă, 12 aprilie a.c„ s-a des
fășurat in Capitală Plenara Comite
tului Central al Uniunii Tineretului
Comunist, care a analizat organiza
rea și desfășurarea întrecerii uteciste ..Tineretul — factor activ in
realizarea obiectivelor deceniului ști
inței. tehnicii, calității și eficienței”,
în anul 1985, și sarcinile ce revin or
ganelor și organiStațiildr U.T.C., tu

Cele două zile, la Kyoto și Nara,
parcă au fost un vis. Un vis trăit
in lumea templelor ce poartă in
biografia lor sute de ani. Un vis
cu spectaculoase reveniri in pre
zentul japonez, care, intr-un anu
me fel, corectează pină și imagi
nea zeilor bonomi și abundenți.
Sau, mai exact, clasica atitudine
față de ei ; prosternarea fiind nu
o dată înlocuită prin curiozitatea
turistică, mai ales in cazul tineri
lor. Dar despre zei și temple altă
dată.
Așteptam acyim. cu o rară emo
ție. clipa întilnirii cu Hiroshima.
Am mai fost cu multi ani în
urmă in Japonia. De atunci
am purtat mereu regretul că
m-am aflat atit de aproape
de Hiroshima — de acest oraș
al memoriei ultragiate a umanită
ții, de acest oraș la rostirea nume
lui căruia orice ațipire a rațiunii
ar trebui să fie violentată prin
grave semnale de alarmă — și nu
am ajuns să-l cunosc. De aici, de
la Hiroshima, spre cinstea locuito
rilor săi de azi. pornesc frecvent
mesaje pentru pace, pentru dezar
mare, inițiative ce-și propun să
solidarizeze la acțiuni planetare
pentru -ca tragedia de la 6 august
1945, orele 8 și 16 minute dimineața
— oră scrisă cu negrul cel mai
negru in istoria și memoria lumii
— să nu se mai repete.
Voiam să aflu, să văd. să știu !
Acum, superexpresul „Hikari 27"
trebuie să sosească peste 15 minu
te. Nu cu multe minute în urmă
am coborit din trenul expres
„Kintesu" (numele unei companii
feroviare particulare)
care ne-a
adus de la Nara la Kyoto. Ne-am
recuperat bagajele de la cușeteletip ce alcătuiesc un adevărat pe
rete de metal, impresionînd prin
geometria lor perfectă. Totul a fost
calculat Ia secundă. După cum și

turor tinerilor pentru infăptuirea
obiectivelor de dezvoltare econo
mico-socială a tării, pe anul 1986. a
orientărilor și indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al partidului.
La lucrările plenarei a participat
și a ’luat cuvintul tovarășul Emil
Bobu, membru al Comitetului Poli

locul in care urmează să oprească
vagonul trenului cu care ne vom
continua călătoria este riguros de
senat pe peron ; iar vagonul va
opri milimetric în acest spațiu,
respectind „ordinele" ordinatoru
lui. Așteptăm, deci, superexpresul
care, spre consternarea tînărului
Tsuyoshi Hasuo, care mă însoțește
în această călătorie, va avea o întirziere de zece minute. Caz ra
risim. Este ceea ce se spune și Ia
difuzoarele gării din Kyoto, însoțindu-se anunțul cu exprimarea a
..mii de scuze" către călători. întirzierea se explică prin faptul că,
mersul trenului fiind programat la
ordinator, a intervenit un control
de siguranță. Exact peste cele zece
minute anunțate. superexpresul
„Hikari" sosește. La 17 și unspre
zece minute. în loc de 17 și un
minut — urmind să treacă prin
Osaka (al doilea oraș al Japoniei),
aflat la zece minute de Kyoto,
prin Okayama — superexpresul
pornește spre Hiroshima.
Așteptam cu o rară emoție clipa
întilnirii cu Hiroshima. A avut loc
la 18 noiembrie 1985, ora 19 și 7
minute. Desigur, apelul la un
simplu „calculator casnic", din cele
de care nu se lipsesc azi gospodi
nele orașului cind merg să-și facă
tirguielile cotidiene, mi-ar fi putut
spune exact cite zile, cite ore. cite
minute au trecut din acea apoca
liptică dimineață. Dar, evident, în
acest caz, timpul nu se poate mă
sura exact in secunde. Fiindcă,
oricit de încăpătoare ar fi imagina
ția cuiva, acele secunde de coșmar,
concurind danteștile viziuni, întrecindu-le, nu-și pot afla cu
prinderea într-un timp anume.
Secundele au devenit aici, atunci,
milenii. Milenii de negare a
spiritului, a rațiunii. Milenii de
avertismente. Acele secunde vor
trebui să urmărească umanitatea

tic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R
Plenara a analizat, totodată, acti
vitatea pentru întărirea continuă,
politică și organizatorică, numerică
și calitativă a Uniunii Tineretului
Comunist, pentru formarea și edu
carea cadrelor din aparatul U.T.C.
și U.A.S.C.R., precum și activitatea
internațională desfășurată de orga

ca o cumplită eroare, să o împo
văreze cu suprema remușcare a
unui act ce trebuia refuzat de is
torie.
Știam toate acestea și poate toc
mai din această cauză (deși super
expresul își făcuse exact datoria,
respectîndu-și viteza de 250 km la
oră — o altfel de valorificare a
secundelor ; deși oferise condiții
ultraconfortabile. iar acum ușile
vagonului se deschideau automat,
dirijate de celula fotoelectrică,

in Europa și in Întreaga lume, să
depunem eforturi în vederea în
cheierii cu succes a Conferinței
de la Stockholm, precum și pen
tru accelerarea negocierilor de la
Viena și înfăptuirea unui acord de
reducere a trupelor și armamente
lor in centrul Europei.
Cauza păcii și securității pe con
tinent impune, de asemenea, să
sprijinim propunerile și acțiunile
Îndreptate spre crearea unei zone
denuclearizate și lipsite de arma
chimică in Balcani, ca și spre
realizarea unor astfel de zone in
nordul și centrul Europei, în alte
regiuni ale lumii.
Desigur, obiectivul central al ac
țiunii noastre, respectiv înfăp
tuirea dezarmării și întărirea în
crederii, presupune, ca o condiție
esențială, depășirea divizării lumii
în blocuri militare opuse, crearea
condițiilor desființării în mod con
comitent a N.A.T.O. și a Tratatu
lui de la Varșovia, procedindu-se,
în faza inițială. Ia diminuarea ca
racterului militar al acestora. Pină
la realizarea acestui deziderat, o
deosebită însemnătate ar avea în
cheierea. între statele participante
la cele două blocuri, a unui Tratat
privind dezvoltarea de relații de
pace, ințelegere și colaborare, pe
baza respectării stricte a principii
lor nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța, a neamestecului
in treburile interne și a soluționă
rii pașnice a diferendelor.
Ne adresăm colegilor noștri de
generație din întreaga lume cu
chemarea ca, în acest An Inter
național al Păcii, să nu precupe
țim nici un efort și să acționăm
energic pentru realizarea unor în
țelegeri menite să conducă la fău
rirea unei lumi unite, în care toate
statele să conlucreze rodnic, pe
bază de egalitate și respect re
ciproc.
Cauza păcii cere factorilor de
decizie politică să acționeze cu
responsabilitate și luciditate pen
tru eliminarea forței și a amenin
țării cu forța din raporturile in
ternaționale. pentru rezolvarea tu
turor , conflictelor dintre state
exclusiv prin tratative.
Menținerea a numeroase focare
de tensiune și război continuă să
secere și astăzi, în diferite părți
ale lumii, numeroase vieți ome
nești, multe dintre ele tinere, să
provoace imense daune materiale.
Iată de ce este în interesul vital
al popoarelor, al tinerei generații să
se găsească soluții politice, pașnice
tuturor problemelor litigioase. In
acest 'spirit, tineretul român își în
sușește pe deplin ideile de o im
portanță deosebită cuprinse in
Apelul solemn adoptat de Adunarea
Generală a Organizației Națiunilor
Unite, la propunerea Republicii
Socialiste România, din inițiativa
președintelui Nicolae Ceaușescu,
către statele aflate în conflict,
pentru încetarea fără întîrziere a

nizațiile de tineret și studenți din
Republica Socialistă România in
anul 1985.
In cadrul plenarei a luat cuvintul
tovarășul Nicu Ceaușescu, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-seCretar al C.C. al U.T.C.
Dind expresie voinței de pace a
tinerei generații din România, do
rinței tineretului patriei noastre de
a trăi intr-o lume a ințelegerii și
colaborării, plenara a adoptat Ape
lul adresat organizațiilor progresiste

fluviul de lumini al străzilor. încă
o dată, și astfel, te puteai convinge
că aici concisul „Time is money"
a devenit un adevăr stresant. Dar
in cite feluri n-am constatat-o 1
De pildă, în extrema operativitate
cu care ești invitat să îndeplinești
formalitățile de cazare, in opera
tivitatea amabilă cu care ți se înmtnează cheia camerei și ești con
dus la lift ; inclusiv prin viteza
de deplasare a liftului care, dacă
nu ești atent, pentru că și el se

acțiunilor armate ți soluționarea
problemelor dintre ele pe calea
tratativelor. Mai mult ca oricind,
în actualele condiții ale vieții in
ternaționale, traducerea tn viată a
acestui Apel solemn constituie o
stringentă necesitate.
In zilele noastre, rezolvarea ma
rilor probleme ale lumii contem
porane impune participarea activă
a tuturor statelor, fără deosebire
de mărime sau orînduire socială
și, în mod deosebit, a țărilor mici
și mijlocii, a țărilor in curs de
dezvoltare, nealiniate, direct inte
resate într-o politică nouă, de in
țelegere și colaborare, de pace.
In acest spirit, adresăm organi
zațiilor progresiste și democratice
de tineret din întreaga- lume che
marea de a acționa pentru creș
terea continuă a rolului, in viața
internațională, al Organizației Na
țiunilor Unite — sub egida căreia
a fost marcat cu succes Anul In
ternațional al Tineretului și a fost
proclamat Anul Internațional al
Păcii.
Dînd expresie încrederii pe care
societatea contemporană o inves
tește in tinăra generație — viitorul
omenirii — avem responsabilitatea
supremă de a ne uni eforturile cu
lupta popoarelor, a tuturor forțe
lor realiste, iubitoare de pace, pen
tru oprirea cursului periculos al
evenimentelor. înfăptuirea dezar
mării, și în primul rind a dezar
mării nucleare, pentru triumful
rațiunii.
Să întărim colaborarea și să în
treprindem acțiuni eficiente, pe
măsura entuziasmului și năzuințe
lor noastre, pentru ca în 1986 —
Anul Internațional al Păcii :
— Să se amelioreze climatul in
ternațional, să se reia politica de
destindere și colaborare I
— Să se ajungă la oprirea cursei
Înarmărilor și la inceperea unui
proces real de dezarmare, trecindu-se de la declarații de principiu la
fapte, la negocieri constructive, la
măsuri efective de Înlăturare a
pericolului nuclear 1
-—Să înceteze. conflictele exis
tente in diferite zone ale lumii,
prin , soluționarea, tuturor proble
melor litigioase dintre state exclu
siv pe calea tratativelor !
— Să
sporească
contribuția
O.N.U. la dezbaterea și soluționa
rea echitabilă, în interesul po
poarelor, a problemelor majore ale
epocii contemporane și, in primul
rind. la menținerea păcii și secu
rității în lume !
Stă în puterea noastră, a gene
rațiilor cărora le- va fi încredințat
viitorul umanității, ca, acționind
în spiritul acelorași idealuri, să
oprim cursul periculos al eveni
mentelor spre catastrofa nucleară,
să asigurăm afirmarea politicii de
dezarmare, și în primul rind de
dezarmare nucleară, de securitate
și pace în întreaga lume !

și democratice de tineret din țările
europene, din Statele Unite ale
Americii și Canada, din țările de pe
alte continente.
Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire și angajare patriotică, participanții la plenară au adoptat o
telegramă adresată TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general a! Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România. (Telegrama este pu
blicată in pagina I a ziarului).
(Agerpres)

puteți asculta emisiunile radio...
sau puteți asculta muzică la casete,
transmisă tot timpul... sau puteți
pune ceasul electronic să vă tre
zească la ora dorită... sau puteți
regla intensitatea luminii camerei.
Totul cu ajutorul aceleiași combi
ne. ce vă stă aproape, doar să intindeți mina, fără nici un efort"
Și, desigur, pe lingă nelipsitele
plicuri de ceai și termosul cu apă
fierbinte, in minifrigiderul din
cameră ți se oferă, dacă dorești, de

UNDE OAMENII AU DEVENIT,
ÎNTR-O CLIPĂ, UMBRE
ușurîndu-ne drumul spre peronul
aflat exact la inălțimea culoarului
vagonului, nici un centimetru mai
sus sau mai jos 1) starea în care
coboram la Hiroshima era una de
mare încordare. Parcă cineva, ne
văzut, îmi așezase pe umeri sufo
canta pelerină a amintirii unei mari
tragedii.
Poate și de aceea șocul întilnirii,
în seară, a Hiroshimei a fost pu
ternic. Nu, nu un oraș trist, un
oraș păstrînd urmele cataclismu
lui — provocat lucid, rece, de calcule
cinice — aveam să aflu, ci un oraș
ultramodern, sfidînd — prin exu
beranța reclamelor luminoase, prin
decorurile viu colorate ale unui
mare spectacol de lumini, ce se
înălțau pe fațadele blocurilor —
înălțimile. „Hiroshima. Hiroshima !
De ce atîta fast luminos pentru re
clama de Coca-Cola
Taxiul se strecoară abil și iute prin

grăbește, poți ajunge Ia alt etaj ’.
Sintem in secolul vitezei, nu ? Ca
merele sini aici, la „Hiroshima
Grand Hotel", superelegante. Veiozele mari, cu picior zvelt de cera
mică, cu un design liniștit. se
adaugă — intr-o simetrie atent
calculată — restului mobilierului.
Intr-un mic bol, pe apa de cleștar,
plutește, despărțită de tulpină, o
garoafă. Un text, același pentru
toată clientela, iți urează bun venit
la Hiroshima, exprimindu-ți „sin
cera plăcere de a fi oaspete" al ho
telului. Bineînțeles, o combină elec
tronică. care ține și loc de noptie
ră. iți înlesnește accesul la televi
zorul, așezat la distanță convena
bilă pentru privire, permițindu-ti
să schimbi canalele, fără a te ridi
ca din pat. „Pentru mai multă co
moditate, domnule 1 Totul pentru
plăcerea și în respectul dumnea
voastră. Dacă nu doriți imagini.

la „minibarul" permanent, o gamă
diversă de băuturi. Bineînțeles, in
sticle liliputane.-Cu o condiție, să
nu uiți să specifici pe „nota de
consumație, in dublu exemplar",
numărul sticluțelor consumate și
prețul fiecăreia. Pfețul ? O nimica
toată 1 O sticluță de whisky, de
pildă, de 100 grame, costă 1100 de
yeni (cam 5 dolari). Poate si de
aceea totul se vinde cu suta de
grame. Numai sticlele de bere și
de sucuri sint mai mari : au 200 de
grame. Se înțelege, desigur, că
prețurile extrem de ridicate nu-I
vor ispiti pe japonezul de rind să
apeleze la serviciile, oricit de ire
proșabile, ale
superelegantului
hotel.
Poate In altă localitate toate
acestea m-ar fi lăsat indiferent, ar
fi intrat în firea lucrurilor. Aici,
la Hiroshima insă, unde citeva se
cunde au aruncat în neființă zeci

„OAMENII DE ȘTIINȚĂ Șl PACEA"

—

Adunări in instituțiile de invătămint
superior si in institutele de cercetări
științifice
în cadrul Anului Internațional al
Păcii, din inițiativa Comitetului Na
țional Român „Oamenii de știin
ță și pacea", au loc ample adu
nări in instituțiile de invățămint
superior și in institutele de cer
cetări
științifice
din
întreaga
țară. Desfășurate in prezența unui
mare număr de oameni de ști
ință, cadre universitare, studenți și
cercetători, asemenea adunări, con
sacrate dezarmării și păcii, s-au ți
nut, în ultimele zile, la universită
țile din București, Iași, Timișoara,
Brașov, Craiova, la institutele poli
tehnice, agronomice, de medicină, de
arhitectură și în alte instituții de
invățămint superior din țară, pre
cum și in unități de cercetare —•
Institutul centrai de matematică,
Institutul central de fizică. Acade
mia de științe agricole și silvice,
Institutul central de cercetări eco
nomice.
Oamenii de știință, cercetătorii,
cadrele didactice, studenții, aseme
nea întregului nostru popor, și-au
exprimat deplinul sprijin față de
noile inițiative constructive, de lar
gă recunoaștere internațională, ale
României socialiste, ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu. pentru opri
rea evoluției periculoase a eveni
mentelor din viața Internațională și
reluarea politicii de destindere, pace
și colaborar.e. Cei care au luat cu
vintul au cerut să înceteze cursa
aberantă a înarmărilor și să se trea
că la măsuri concrete de dezarmare,
în primul rind nucleară, să se asi
gure o pace trainică pe Pămint. Alăturîndu-și glasul opiniei publice
mondiale, vorbitorii și-au exprimat
profunda îngrijorare și dezaproba
re față de noua experiență nucleară
subterană americană și au cerut,
în numele vieții, al muncii con
structive, să se pună imediat capăt
tuturor experiențelor cu arma nu
cleară.
Participanții la adunări au pus în
relief deosebita importanță a ape
lului adresat — încă de la sfîrșituj lunii trecute — de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in cuvintarile
rostite la plenara Consiliului Na
țional al F.D.IJ.S; și Ia plenara
Comitetului
Central al P.C.R.,
Uniunii Sovietice de a continua
moratoriul
privind
experiențele
nucleare, precum și Statelor Uni
te ale Americii de a se alătu
ra moratoriului și de a înceta
experiențele nucleare. Ei au ex
primat înalta apreciere față de
considerentele și propunerile to
varășului Nicolae Ceaușescu în le
gătură cu importanța deosebită a
adoptării unui program complex de
dezarmare generală, avînd în cen
trul Iui dezarmarea nucleară, prin
aplicarea căruia se poate ajunge la
întărirea încrederii și securității in
ternaționale, la asigurarea dreptului
fundamental al oamenilor, la pace,
la existență liberă și demnă.
Adunările au subliniat rolul hotăritor al conducătorului partidului și
statului nostru la elaborarea și în
făptuirea acestei politici, largul ecou
pe care l-au dobindit pe plan
mondial propunerile și ințiativele
României, ale președintelui
Nicolae Ceaușescu, privind dezar
marea generală, în primul rind cea
nucleară, soluționarea, în interesul
popoarelor, a tuturor marilor proble
me ce confruntă astăzi omenirea.
Cei care au luat cuvintul au re
liefat activitatea consecventă a Co
mitetului Național Român „Oamenii
de știință și pacea", sub condu
cerea tovarășei Elena Ceaușescu,
subliniind acțiunile întreprinse de
comitet pentru intensificarea colabo

de mii de vieți, supereleganța ho
telului, a restaurantelor și baruri
lor. la care ești invitat prin pliante
îndelung cizelate, interpretarea cu
distincție, la pian, a unor lucrări
celebre de Chopin sau Liszt sint
mai mult decit o expresie a „turis
mului de superclasă". Văd in ele
și semnele unui triumf : al trium
fului voinței omului de a fi mai
puternic decit clipa
nefastă,
profund nedreaptă și irațională din
acel august de indescriptibilă
oroare.
...De sus. de la etajul al unspre
zecelea al „Hiroshimei Grand Ho
tel", in focul de lumini al nopții,
în fulgerarea reclamelor, orașul
pare un imens, straniu, miriapodic
organism care-și pulsează timpul
după legi numai de el știute. Abia
tirziu, foarte tirziu in noapte,
orașul se liniștește, își calmează
zgomotele, își despovărează stră
zile de presiunea mașinilor — de
acest dragon neliniștit și nesfîrșit,
cu zecile de mii de ochi ciclopici,
alergîndu-se halucinant unii pe
alții, ca-ntr-un balet fără rigori și
tară finalitate.
Vin orele în care Hiroshima
doarme. O noapte din nesfirșirea
nopților ; între care una din ele.
în august 1945, avea să fie nevero
simil de diferită de toate celelalte
cite au fost pină la ea și, să spe
răm, cite vor mai fi de la ea pină
in nesfirșirea lumii.
Sint orele în care — cu mult mai
multe inimi veghind somnul, cu
mult mai mulți ochi cutreierînd
prin lumea viselor decit in acel
august apocaliptic — Hiroshima
doarme, se odihnește pentru ziua
de miine.
...Ziua de mîine în care tînărul
șofer de taxi. Inane, avea să ne
spună în drum spre „Muzeul me
morial al Păcii de la Hiroshima" :
— „Eu m-am născut la Hiroshi
ma !...

rării cu organizații similare, cu fo
ruri științifice și savanți din nume
roase țări ale lumii care militează
pentru dezarmare și pace, pentru
întărirea conlucrării oamenilor de
știință de pretutindeni in vederea
soluționării principalelor probleme
ale contemporaneității.
Exprimind Îngrijorarea profundă a
oamenilor de știință, cercetătorilor,
cadrelor didactice din invătămintul
superior, studenților, a întregului
nostru popor față de agravarea în
cordării din viața internațională,
față de intensificarea cursei înarmă
rilor, vorbitorii au exprimat, in ace
lași timp. în numele tuturor celor
care lucrează în aceste importante
domenii, speranța că rațiunea va
triumfa pînă la urmă, că vor fi în
treprinse măsuri concrete pentru a
se feri omenirea de catastrofa nu
cleară.
într-o atmosferă de puternică vi
brație patriotică, participanții la
adunări au adresat Comitetului Cen
tral
al
partidului.
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, telegrame
in care își găsesc o elocventă ex
presie adinca dragoste și aleasa pre
țuire ale studenților și cadrelor di
dactice. ale oamenilor de știință din
patria noastră, ale întregului popor
față de conducătorul partidului și
statului nostru, personalitate pro
eminentă a vieții politice internațio
nale, a cărui activitate neobosită este
caracterizată prin grijă lucidă și
responsabilă față de destinele lumii
de azi și de miine, față de realizarea
aspirațiilor vitale de pace, progres
și colaborare ale națiunii noastre,
ale tuturor națiunilor lumii.
în telegrame se exprimă, de ase
menea, sentimentele de profundă
stimă și respect față de tovarășa
Elena Ceaușescu, militant de frunte
al partidului și statului nostru, pres
tigios reprezentant al științei româ
nești și universale, care desfășoară
o amplă activitate pentru ca știința
să slujească exclusiv păcii.
Participanții la aceste ample adu
nări sprijină intru totul politica de
pace a României socialiste, reafirma
tă cu putere prin glasul de înaltă,
autoritate internațională al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, prin Declarația-Apel a Frontului Democrației și
Unității Socialiste, prin Declarația
Marii Adunări Naționale, și cer să
se folosească toate posibilitățile pen
tru înlăturarea pericolului unei ca
tastrofe nucleare, pentru edificarea
unei lumi a păcii, înțelegerii și co
laborării internaționale.
în telegrame se subliniază că noile
inițiative românești de pace, avînd
un profund și generos mesaj uma
nist și mobilizator, întruchipează cu
pregnanță chemarea adresată de
conducătorul partidului și statului
oamenilor de știință de pretutindeni
de a se âfla în primele rinduri ale
luptei pentru pace, de a se angaja
cu responsabilitate să pună știința
numai și numai în slujba păcii, ne
cesitate imperativă a prezentului și
viitorului Întregii omeniri.
Semnatarii telegramelor exprimă
angajamentul tuturor celor ce își
desfășoară activitatea în aceste do
menii de a nu-și precupeți energia
și priceperea pentru înfăptuirea am
plelor programe de înflorire multi
laterală a patriei noastre socialiste,
a hotărîrilor Congresului al XIII-lea
al partidului, de a milita și acționa
cu toată energia pentru traducerea
în viață a politicii consecvente de
pace și colaborare internațională a
României socialiste. în deplină con
cordanță cu obiectivele urmărite de
Anul Internațional al Păcii.

(Mașina trecea pe străzi umbrite
de înălțimea clădirilor).
— Cind eram elev, orașul nu
era așa... Nu existau clădiri înal
te... Nu rămăsese nimic la sfîrșitul
războiului... S-au făcut mari efor
turi..."
„Mari eforturi". Expresie exactă.
Hiroshima de azi — orașul port la
marea interioară, din sudul insulei
Honsu, aflat nu departe de splen
dida insulă a templelor. Miijima
— este un oraș de o rară frumu
sețe ; răsărit ca o floare în mij
locul briului rotund al colinelor
ce-1 înconjoară, ca un arc. întîlnind
la capete țărmurile mării ; logo
dind verdele intens al vegetației
eu albastrul neliniștit al valurilor.
Despre Hiroshima de azi
(al
cărei surîs de învingător înseamnă,
ca-n legende : înălțarea unui
oraș mult mai arătos și mai
luminos. edificarea unei indus
trii de malta clasă), dar și despre
Hiroshima inimaginabilei încercări,
ne-a vorbit — după ce am vizitat
muzeul, in care este găzduit însuși
chipul hidos al coșmarului atomic
— domnul Yoshitaka Kawamo
to. Ne-a intimpinat intr-un birou
ai cărui pereți erau tapetați cu raf
turi în care erau orînduite cărți,
broșuri, reviste — toate consacrate
Hiroshimei. Elegant, cu zîmbet
discret, parcă mereu îndurerat de
o amintire, calm, cu o voce egală,
cel mai adesea șoptită, ca și cum
ar fi oficiat o taină :
— „Mă bucur că un ziarist din
România ne vizitează. România
este cunoscută ca o țară a păcii.
Fiți binevenit, la Hiroshima!".
...Așa s-a născut, de fapt, ideea
acestui „Reportaj de pace la Hi
roshima", din care am desprins,
azi, primele file, ca o prefață la
cele viitoare.

Nicolae DRAGOS

PAGINA 5

SCINTEIA — duminică 13 aprilie 1986

IN

TELEGRAMA

lumina consfătuirii pe țara a reprezentanților

CONTROLULUI OAMENILOR MUNCII
A

în centrul atentiei-eficienfa
După cum se știe, în cursul lunii
precedente a avut loc a IlI-a Con
sfătuire pe tară a reprezentanților
controlului oamenilor muncii.
Toți cei care am participat la acest
larg și expresiv forum al democra
ției noastre socialiste am avut multe
și deosebite lucruri de învățat cu
acest prilej, ații dirt experiențele
care au fost prezentate și din dez
baterile care s-au purtat, dar mai
ales din importantele documente
adoptate : Scrisoarea adresată secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu ; Chemarea
către toți oamenii muncii de la orașe
și sate, din industrie și agricultură,
din toate sectoarele de interes cetă
țenesc.
In rîndurile ce urmează prezentăm
cum am înțeles noi. cei din județul
Argeș, să organizăm și să îndrumăm
activitatea echipelor de control al
oamenilor muncii, ce-am reținut că
trebuie să mai facem în lumina
celor hotărite la consfătuirea pe
.
țară și cum am acționat in răstimpul
scurs de-atunci pentru îmbunătățirea
acestei însemnate activități.
Este un adevăr verificat de viață
că eficienta oricărei activități depin
de considerabil de buna sa organi
zare, de competența și calitatea
muncii desfășurate. Pornind de la
aceste premise, comisiile teritoriale
pentru coordonarea și îndrumarea
controlului oamenilor muncii din
județul Argeș, sub directa condu
cere a organelor și organizațiilor de
partid, acordă o atenție deosebită
activității echipelor de control, începind cu compoziția acestora,
respectiv întărirea lor cu oameni
dintre cei mai activi, devotați spiri
tului de legalitate și echitate, in
transigenți față de lipsuri, cu o bo
gată experiență de muncă și viață,
care să investigheze cu exigentă
stările de lucruri și să propună so
luții eficiente pentru perfecționarea
activității din unitățile controlate.
Concomitent, s-a statornicit prac
tica prezentării diferențiate — de
către inspecțiile specializate ale sta
tului — a obiectivelor ce trebuie
urmărite în control, ca și a modali
tăților de efectuare a verificărilor,
cu precizarea prevederilor din actele
normative care reglementează dome
niile controlate. Asemenea instruiri
se fac îndeosebi pentru echipele ce
activează în domeniile desfacerii
mărfurilor,
alimentației
publice,
prestărilor de servicii, asistentei me
dicale, activității din cămine și can
tine, hoteluri, piețe.
De mare importanță pentru creș
terea eficientei controlului oameni
lor muncii s-a dovedit organizarea
de către comisiile teritoriale de
coordonare a unor controale dirijate,
care au urmărit proleme ale desfă
șurării activității economice și so
ciale, cum ar fi aprovizionarea popu
lației cu legume și fructe, respecta
rea prețurilor de mercurial în piețe,
aprovizionarea lucrătorilor din ex
ploatările forestiere, a oamenilor
muncii din sectoarele miniere, de
foraj și extracție a țițeiului. De ase
menea, în multe cazuri controlul oa
menilor muncii este orientat spre
acele unități care au făcut obiectul
sesizărilor și scrisorilor primite de
la cetățeni.
Pentru verificarea activității din
cantinele-restaurant ce funcționează
în întreprinderi, școli, facultăți,
creșe și grădinițe aplicăm me
toda controalelor mixte de că
tre echipele cetățenești, împreună
cu reprezentanții comitetelor de sin-

dicat, U.T.C., ai Organizațiilor De
mocrației și Unității Socialiste. Fo
losirea acestei metode de control a
contribuit la o mai mare operativi
tate în lichidarea neajunsurilor con
statate, la soluționarea mai bună a
problemelor din unitățile controlate.
Altă metodă eficientă, pe care o
folosim cu bune rezultate, este rea
lizarea de controale comune ale
echipelor cetățenești, asistate de re
prezentanți ai inspecțiilor județene
specializate, prilej de îndrumare a
membrilor echipelor în legătură cu
modul în care trebuie efectuat con
trolul, cu măsurile ce trebuie propu
se pentru remedierea neajunsurilor
constatate. Consiliile F.D.U.S., de la
nivelul județului și al localităților
urbane, au analizat de mai multe
ori activitatea comisiilor teritoriale
care coordonează și îndrumă activi
tatea controlului oamenilor muncii,
cerînd să se organizeze întîlniri
între echipe și conducerile unităților
controlate, participarea echipelor de
control la adunările generale din
unitățile supuse controlului.
Bune rezultate a dat metoda uti
lizată în orașul Cîmpulung — și pe
care acum, după consfătuirea pe
țară, vrem să o generalizăm —
respectiv analiza constatărilor și a
modului de soluționare a propuneri
lor echipelor de control al oame
nilor muncii în cadrul ședințelor
lunare ale organelor de conduce
re colectivă din unitățile contro
late. Concluziile acestor analize și
măsurile stabilite în vederea solu
ționării propunerilor făcute de echi
pe sînt apoi aduse la cunoștință con
siliului orășenesc al F.D.U.S. și con
siliului de control muncitoresc, care
intervin — cu autoritatea lor — în
vederea rezolvării problemelor ne
soluționate și a propunerilor justi
ficate. care depășesc nivelul de com
petență. al unităților în cauză.
Consfătuirea pe țară, conferințele
controlului oamenilor muncii de la
comune, orașe, municipiu și județ,
care au avut loc în perioada pre-

mergătoare consfătuirii pe țară, au
pus în evidență o serie de idei
valoroase pentru ridicarea eficien
ței controlului oamenilor muncii la
toate nivelurile, pornind de la alcă
tuirea echipelor, desfășurarea con
trolului și pînă la valorificarea su
gestiilor și sesizărilor făcute de
echipe.
Iri urma
analizării lor
atente, pe cele mai bune și potrivite
pentru condițiile județului nostru
le-am inclus în planurile de acțiune
ale consiliilor teritoriale ale F.D.U.S.,
urmărindu-se acum materializarea
lor.
Astfel, sintem preocupați in con
tinuare de perfectionarea sistemului
informational al activității' echipe
lor, in vederea cunoașterii frecven
tei controalelor, a problemelor con
statate de echipe, a modului cum
s-au soluționat propunerile făcute și
pentru a putea impulsiona condu
cerile Întreprinderilor în rezolvarea
operativă a acestor propuneri.
Așa cum s-a indicat la consfătui
rea pe țară, în mod deosebit ne
preocupă intensificarea controlului
la sate, unde echipele manifestă o
mai slabă exigență în efectuarea
controalelor, iar altele nu au efec
tuat nici un control. La rîndul ei,
comisia județeană pentru coordona
rea și îndrumarea controlului oame
nilor muncii, cu sprijinul consiliu
lui județean al F.D.U.S., Iși va in
tensifica activitatea — în lumina
sarcinilor actuale ce-i revin — pen
tru sporirea eficienței controlului
oamenilor muncii, astfel îneît prin
intervențiile cotidiene ale echipelor
in unități să se asigure perfectiona
rea și modernizarea activității economico-sociale și de servire a popu
lației, îmbunătățirea condițiilor de
muncă și viață ale tuturor cetățe
nilor.

Ion DICU

președintele Comisiei județene Argeș
pentru coordonarea și îndrumarea
controlului oamenilor muncii

Tovarășul Constantin Dăscălescu.
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o
telegramă din partea primului mi
nistru al Republicii Franceze, Ja
cques Chirac, prin care ii mulțumeș
te pentru mesajul de felicitare trans
mis cu ocazia numirii sale in această
funcție.
In telegramă se exprimă dorința
sinceră ca legăturile de prietenie și
cooperare care leagă dintotdeauna
țările și popoarele noastre să conti
nue să se dezvolte.

In Editura politică
a apărut:

LEGE
privind retribuirea
în acord global
și în acord direct
a personalului
muncitor

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 13 aprilie, ora 20 — 16
aprilie, ora 20. în țară: Vremea va fi
rece în primele zile, mai ales în re
giunile din nord, apoi se va încălzi
ușor, începînd din sud-vestul
țării.
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai
pronunțate la începutul
intervalului,
mai ales în sudul și estul țării, unde
vor cădea ploi locale ce vor avea și
caracter de averse însoțite de
des
cărcări electrice. La munte și, trecă
tor, în zonele deluroase, precipitațiile
pot fi șl sub formă de lapoviță și nin
soare. Vîntul va sufla slab pînă
la
moderat, cu intensificări la începutul
intervalului în estul țării și la mun
te, cu viteze între 40 și 70 km/h din
sectorul nordic. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între minus 4 șl 6 gra
de, izolat mai coborîte In nordul ță
rii, iar cele
maxime între 5 și
15
grade, mai ridicate în sudul țării în
ultimele zile. în zonele depresionare
din jumătatea de nord a țării și subcarpații sudici, pe alocuri, se va pro
duce brumă și îngheț slab la sol.

CONCURSUL
„MIHAI
EMINESCU"
La Vaslui, s-a încheiat, sîmbătă, faza națională a con
cursului de limba și literatura
română „Mihai Eminescu", ma
nifestare organizată de către
Ministerul Educației și tnvățămintului și Consiliul Național
al Organizației Pionierilor.
La actuala ediție au parti
cipat peste 600 de elevi din cla
sele VI—VIII din toate_ județele
țării și municipiul București,
care s-au calificat la etapele
precedente.
Premiul I a revenit elevilor
bucureșteni : Petride Ileana
(Liceul pedagogic), Vișan Alina
(Școala generală nr. 174), Du
mitrescu Monica (Liceul „Zoia
Kosmodemianskaia"), Pirvu Raluca (Școala generală nr. 152),
Bandol Cristina (Școala gene
rală nr. 156), Draga Marina
Cristina (Școala generală nr. 57).
(Agerpres)
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Noua librărie „Mihai Eminescu" din Rimnicu Vîlcea
Foto : E. Dichiseanu

Știința de a pune în mișcare spiritul inventiv
(Urmare din pag. I)

acestui punct de vedere
pătrunzînd in interiorul
unui veritabil nucleu de
creație, cum poate fi su
pranumit atelierul de pro
iectare automatizări și me
canizări al combinatului.
Aici se adună, spre solu
ționare, probleme dintre
cele mai dificile și mai
stringente ale tehnicii de
virf. Un sensibil loc de
contact dintre ziua de azi
și de miine a vastului or
ganism industrial. Interlo
cutori, doi dintre anima
torii acestui nucleu de oa
meni cu spirit inventiv :
inginerii Gică Necula și
Dorin Sternberg, ammdoi
absolvenți ai facultății de
electrotehnică ieșene, amindoi prezenți pe șantie
rul combinatului „încă de
pe cînd pe-aici pășteau
caprele"... cum iși declină
ei. cu mindrie, vechimea
lor de dată destul de re
centă.
Pe vremea cînd se pre
gătea intrarea in funcțiune
a secției forjă grea s-a
depistat un punct nevral
gic la cuptoarele de trata
ment termic : arzătoarele.
Se defectau repede, perturbind întregul proces
tehnologic. Trebuia găsită
urgent o soluție. Soluția
era una singură : crearea
unor arzătoare noi, de o
calitate superioară. Sarcina
le-a revenit lor, „nucleului
de creație". Dar peste această sarcină de serviciu,
deloc obișnuită și deloc
simplă, s-a suprapus o si
mai complicată comandă

socială : nevoia de arză
toare nu numai mult mai
rezistente, dar și mult mai
economicoase sub aspect
energetic. Și cu eliminarea
materialelor din import.
N-aveau ei in momentele
acelea febrile prea multe
cunoștințe de inventică
(ulterior și le-au însușit),
dar ii mina un entuziasm
molipsitor și un fel de pre
cept practic care urma să
devină deviza nescrisă a
grupului lor de inventivi ;
„Cu minimum de mijloa
ce, în minimum de timp,
eficiență maximă !“ Așa
s-au născut arzătoarele
autoregenerative (sau cu
recuperare
alternativă)
pentru cuptoarele din sec
toarele de forjă și trata
ment termic. Produse in
premieră, de înaltă tehni
citate, care asigură redu
cerea cu circa 30 la sută a
consumului de gaze. Cu
prilejul vizitei de lucru de
anul trecut, secretarul ge
neral al partidului a apre
ciat la fata locului această
realizare „de virf" și a in
dicat să fie extinsă. Este
ceea ce îi preocupă in pre
zent pe creatorii ei, care
între timp au pus la punct
un întreg sistem de arzătoare solicitate de toată industria de profil, deschizîndu-se astfel perspectiva
obținerii pe ansamblu a
unor însemnate economii
de energie.
— V-aș propune — mă
adresez celor doi ingineri
— să nu cantonăm intr-o
discuție de specialitate. Ar
fi interesant de știut, din
experiența pe care ați acu-

cinema
• Din prea multă dragoste: DA
CIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17:
19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Profetul, aurul șl
ardelenii:
PACEA (71 30 85) — 15: 17; 19
• Pirații din Pacific. Insula co
morilor: FESTIVAL (15 63 84)
—
9; 12,15: 15,30; 18,45
• Colierul de turcoaze:
ARTA
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Nea Mărin miliardar: VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Ultimul mohican: FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19, FLACĂRA
(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
animate
• Program de desene
— 11; 13, Rumburak — 9: 15,15;
—
19:
17,15,
Dincolo de pod
DOINA (16 35 38)

mulat-o, cum se pune in
mișcare, în lucrare spiritul
inventiv.
— Grea întrebare... —
6urîde Gică Necula. Credeți
că există o rețetă ? Ce sim
plu ar fi să convoci niște
oameni și să le spui ; „De
miine veți fi creativi !“
Poți să obligi pe cineva
să fie... inteligent ?
— Totuși ați reușit.
— Ceea ce ne-am propus
noi a fost de a găsi și se
lecționa oameni care să
formeze o echipă. Specia
liști pricepuți și dornici să
se angajeze într-o luptă,
destul de riscantă, cu
netunoscutul. Nu din cei
care iși închipuie că avind
o diplomă nu mai au ne
voie să gîndească, să scor
monească. Ci din cei căro
ra dacă le spui ce, mintea
lor începe să și caute cum.
Asta am și făcut, un fel de
testare psihologică, să ve
dem pe cine și in ce mă
sură ne putem bizui. Nu
așa, să-i trasezi cuiva o
sarcină de serviciu și să te
pomenești, în zorul trebii,
că nu-1 vizitează nici o so
luție. Mai rău te încurcă.
Ne-am putut da astfel sea
ma, destul de repede, cine
vibrează pentru idee. Pe
bază de afinități, respect și
încredere reciprocă s-a
constituit un grup de ani
matori de diverse speciali
tăți : electromecanici, electroniști, automatiști, chimiști. Restul, ca să zicem
așa, n-a mai fost decit...
inspirație și transpirație.
— Ați avut șansa să constituiți un grup de inven
tatori...

• O zi fără note — 9; 11, Valu
rile Dunării — 13; 15; 17;
19:
TIMPURI NOI (15 61 10)
• Legenda dragostei: BUZEȘT1
(50 43 58) — 14,30; 17,30
• Munții albaștri: COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19
MELODTA
• Raidul
vărgat:
(11 13 49) — s;
9: ii; 13; 15; 17,15;
19,30
• Copie
Ia 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: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 13,30; 17,45
• Pentru
patrie:
CAPITOL
(16 29 17) — 9; 13; 16,30
• Bunul meu vecin Sam: LUMI
NA (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;

— Atenție la cuvînt ! in
tervine Dorin Sternberg.
Cite unii, seduși de titlul
de inventator (sună fru
mos, nu-i așa ?), sint ten
tați să-1 obțină fie și cu
prețul unor mize derizorii.
Ei iși fac următoarea soco
teală : „înainte nu putem
împinge știința, înapoi nu e
voie, atunci hai s-o împin
gem... lateral". Dacă nu
sînt în stare să născoceas
că un nou tip de scaun, în
cearcă și ei ceva, măcar să
modifice speteaza. Ce vreau
eu să zic ? Avem nevoie
nu de brevete mărunțele și
modeste, ci de invenții au
tentice, de înaltă calitate și
eficiență, dind răspuns la
probleme majore ale pro
gresului tehnic. Valoarea
spiritului inventiv se pro
bează prin soluții valoroa
se. Dacă iți propui și reu
șești așa ceva, n-ai grijă,
vine el și „titlul" !
— Ce părere aveți în această privință ? îl întreb
pe primul interlocutor, inginerul-șef loan Berlea, re
venit la discuție după ce
fusese solicitat în rezolva
rea unor treburi urgente.
— Nu cred că își propu
ne nimeni să-i încurajeze
pe eventualii veleitari sau
încurcă-lume.
Important,
acum, e să captăm cit mai
multe idei și soluții teh
nice. Pe cine deranjează
faptul, să zicem, că din o
sută de brevete n-ar fi valoroase, aplicabile decit
zece ? Cum ar putea răsări
însă cele zece dacă n-ar
exista, selecție firească,
cele o sută ? Rău e dacă
mințile lîncezesc și ener-

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
• 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
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
•_ Rocky II: COSMOS
(27 54 95)
_ o-n* îs- 15* 17* iq
• Pilot de ’formula 1: VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala
mică): Despot Vodă — 10; Papa
dolar — 15; Caligula — 20; (sala
Atelier): Faleza — 10,30; Intre
patru ochi (A) — 15: Harap Alb
— 19
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român):
Con
cert educativ pentru elevi. Serii
le de abonamente A șl B. „An-

giile se dizolvă In rutină.
Iată de ce căutăm prin toa
te mijloacele să dezvoltăm
climatul creativității, să
stimulăm pe diverse căi
spiritul inventiv, competitiv.
Periodic,
Argumente ?
după finalizarea temei de
cercetare și proiectare, res
pectivele colective de crea
ție o supun dezbaterii în
cadrul unui simpozion cu
participare largă. Specia
liști din producție, din învățămînt, din cercetare. Se
prezintă ultimele noutăți
din literatura de speciali
tate și se analizează per
spectivele de implementare
în producție. Sînt frecven
tate cu interes sporit
cursurile de inventică și
de ingineria valorii. Din doi
în doi ani, în cadrul combi
natului se organizează se
siuni de comunicări tehnico-științifice. Iar toate acestea vorbesc despre în
chegarea unei veritabile
vieți științifice în interio
rul tinerei, modernei, am
bițioasei cetăți industriale.
Vorbesc despre climatul
care împrospătează necon
tenit, sub impulsul co
menzii sociale, resursele
de competență și pasiune
ale inventicii.
Inventică — o lume a oa
menilor cu idei. Undeva,
pe una din columnele ei,
și-ar găsi locul lucidele cu
vinte ale ilustrului savant
Octav Onicescu : „Legea
viitorului, deci a tinerilor
de azi, are următorul enunț : veți crea, veți avea ;
nu veți crea, nu veți fi !“

tologie de muzică veche" — 11
• Opera Română (13 18 57): Po
vestea micului Pan — 11; Liliacul
— 18
• Teatrul de operetă
(14 80 11):
Leonard — 10,30; Liliacul — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala Schitu Măgureanu,
14 75 46): Romeo și Julieta Ia
sfirșit de noiembrie — 10; Trenu
rile mele — 18,30; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44): Eunucul — 10;
Hamlet — 16
• Teatrul Mic (14 70 81): Mielul
turbat — 10,30; Mitică Popescu —
19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05):
Romanță tlrzie — 10,30; Atenție,
se filmează — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Avea două pistoale cu ochi albi
și negri — 10; Măseaua de minte
— 14; Arma secretă a lui Arhimede — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03,
sala Magheru): Micul infern —
10: Insomnie — 18,30; (sala Stu
dio): Trăsura la scară — 10,30;
Cinci romane de amor — 19
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic, 14 72 34): Cum s-a făcut de-a

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;

FA ȚĂ-N FAȚĂ CU TIMPUL
Există in vocabularul locuitorilor
Berlinului o expresie ce revine
adesea, dînd măsură faptelor, eve
nimentelor din viața socială sau a
lor personală : „în timpurile noas
tre", Expresie care, în aceste zile,
premergătoare Congresului al XIlea al P.S.U.G.. însoțește și carac
terizează împlinirile ce dau dimen
siuni acestui eveniment important
din viata comuniștilor, a tuturor
oamenilor
muncii
din
R. D.
Germană.
Am auzit-o de la primul inter
locutor, pe aeroportul Schonefeld,
deloc in virstă, care, tradueîndu-mi
denumirea — ce corespunde real
mente edificiului („Loc frumos")
— a tinut să adauge că este o
operă a „timpurilor noastre". Apoi
expresia se repetă în timp ce
mașina se înscrie în șuvoiul de
autovehicule, de-a lungul blocu
rilor noi. mărginite de verdeața
coniferelor.
Timpul, înnobilat și îmbogățit
prin viața oamenilor, capătă materialitate vie în cuvîntul „construim". începînd din anul 1945, in
capitala R.D.G. au fost construite,
sau reconstruite și modernizate.
510 000 apartamente. Fiecare din
ele marcind. de fapt, un început
la un nou nivel, care a imprimat
timpului noi valențe. Iși mai amin
tesc oamenii de acei cumpliți am
ai beznei brune, de lințoliul de
fum și praf de ruină adus de tă
vălugul războiului pornit de aici
și terminat aici ? Da, iși amintesc.
Cei vîrstnici. precum Fritz Steinwasser, tl evocă arătîndu-ne din
mașină putinele clădiri care au
rămas în picioare. întîmplător. pe
actuala stradă Lenin: înnegrite de
fum, obosite de vreme, mușcate
de schije. Da, vor fi supuse recon
struirii, modernizării. Figurează
printre cele 40 000 de apartamente
ce vor căpăta amprenta „timpurilor
noastre".
Și, dintr-odată, se face parcă
ziuă. Zi de azi, inaugurată de o
clădire care vrea parcă să reflecte
toată lumina de-afară și din oa
meni. „Palatul sporturilor", ne
anunță interlocutorul. Operă a
ultimilor ani, dat în folosință in
martie 1981. Cu instalații ultramo
derne pentru recreația oamenilor :
bazine de inot, patinoar, popice,
suprafețe amenajate pentru volei
și baschet, raze ultraviolete,
chioșcuri de răcoritoare, restauran
te... Vizitatori permanenți, adică
zilnici — 7 000. „Ocazionali", adică
virtuali permanenți — peste 20 000.
Iar „ziua de azi" continuă să
strălucească in miile, zecile de mii
de ferestre ale apartamentelor din
blocurile noi, locuite de peste
60 000 de berlinezi. Interlocutorul,
bun cunoscător al istoriei, adică al
timpului trecut prin propria-i viață,
precizează :
— Toate au fost începute In anul
1975. In 1985 erau deja cum le
vedeți. Dar asta nu a fost decît un
fel de „repetiție generală". Pînă în
anul 1990, alți 100 000 de berlinezi
se vor muta in locuințe noi sau
modernizate.
Un autentic patos al construcției
li caracterizează pe cetățenii Ber
linului, cel mai mare centru indus
trial, științific și cultural al R.D.
Germane. An de an crește numă
rul locuitorilor lui. care-și sărbă
toresc mutarea in casă nouă sau
modernizată. Anul 1985 a însemnat
pentru berlinezi, printre altele.
33 397 apartamente noi, cu 9 889
mai multe decît în anul precedent.
An record în acest domeniu.
Record consacrat Congresului al
XI-lea al partidului. „Berlinul e
frumos, însă nu numai prin clă
dirile sale noi sau modernizate, ci
și prin pădurea macaralelor de
construcții", ne spunea interlocu
torul, adăugind : „Frumos ca un
viitor". Sugestivă comparație !
Anul acesta, înfăptuind sarcina
trasată de partid, de a rezolva în

linii mari problema locuințelor
pînă în 1990. în Berlin vor fi date
in folosință 24 400 noi apartamente,
alte 9 400 urmînd a fi modernizate. Pe întreg teritoriul tării vor
fi construite din nou sau modernizate 209 200 apartamente.
Da. berlinezii vîrstnici n-au uitat
Istoria trecută prin viata lor. Nici
tinerii, care n-au trăit-o. n-o uită.
...Tînărul arhitect Giinther Stahn
și-a cîștigat prin concursuri severe
dreptul de a fi proiectant principal
al reconstruirii unuia din cele mai
vechi colturi ale Berlinului, care
Iși va sărbători în 1987 jubileul a
750 de ani de atestare istorică. O
suprafață de 200 X 200 mp. cu clă
diri datînd de secole. însumind 780
apartamente. Apartamente parțial
locuite, parțial in curs de moder
nizare. In aceeași suprafață — 22
mici restaurante și 33 magazine
coexistă cu macaralele si schelele,
cu autocamioanele grele care aduc
materiale. Lucrări ce îmbină arta
de constructor cu cea de bijutier.
Lucrări ale unei noi epoci istorice,
epoca ..timpurilor noastre", menite
să perpetueze istoria străbunilor,
incrustată-n zidiri ce incintă și azi
ochiul ■
— Adeseori, după orele de lucru.

CORESPONDENȚA
DIN BERLIN
tncerc să rememorez istoria și văd
o zăpadă dureros de imaculată pes
te ruine, apoi un cal pășind trist
și nedumerit, apoi femei transmițîndu-și una alteia cărămizile din
ruine. Pe scurt, rezultatele războ
iului. Acum, cînd noi o creăm. în
timpurile noastre, putem să-i dăm
adevărata vocație : cea a construc
ției pașnice. A frumosului pen
tru om.
Vocație exprimată și în noul car
tier Hohenschonhausen, unde și-au
serbat recent mutarea-n casă nouă
peste 30 000 de berlinezi. și-n zona
parcului „Ernst Thălmann", unde
s-au dat în folosință alte 858 apar
tamente. O adevărată febră a con
strucției domină Berlinul. Unități
ale Uniunii Tineretului Liber Ger
man și-au declarat capitala tării
„Șantier de onoare". Continuă lu
crările de amenajare a pieței
Marx-Engels, de construcție pe
Friedrichstrasse 'și Otto Grotewohlstrasse, care, combinate cu
edificarea unor noi obiective social-culturale din centrul capitalei,
vor îmbunătăți condițiile de viată
ale locuitorilor, vor înfrumuseța și
mai mult orașul ce-și întimpină
acum, o dată cu întreaga tară, ma
rele eveniment — Congresul al
XI-lea al P.S.U.G. — orașul ce-și
va sărbători anul viitor, mai tînăr
ca oricînd, 750 de ani de atestare
istorică. Și care-și are de pe acum
trainici piloni în viitorul socialist,
făurit de oamenii lui.
...Nu-i vorba de nici un para
dox, ne previne Alfred Dellheim,
directorul Uzinei constructoare de
mașini-unelte, care afirmă că pen
tru a trăi cu adevărat timpurile
noastre trebuie să fii cu cel pu
țin un pas in viitor.
Iar viitorul, clar conturat în pla
nurile elaborate sub conducerea
P.S.U.G., are ca unul din telurile
fundamentale intensificarea pro
ducției prin creșterea productivi
tății muncii și a eficientei. Valoa
rea timpului — clar conturată în
marea întrecere socialistă consa
crată Congresului al XI-lea al
P.S.U.G. — este exprimată laconic
în prevederile planului pe anul
1986 : peste 500 000 000 ore-muncă
economisite datorită automatizării,
mecanizării și raționalizării proce
selor de producție. Printre produ
sele uzinei se află și roboții in
dustriali, a căror pondere devine.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Pe stadionul „Steaua"
din Capitală s-a disputat ieri me
ciul dintre formațiile bucureștene
Steaua și Rapid, contînd pentru eta
pa a 24-a a Campionatului diviziei A
la fotbal. Fotbaliștii de la Steaua au
obținut victoria cu scorul de 3—1
(2—0), prin golurile marcate de Pițurcă (min. 40, 44 și 63), golul echi
pei Rapid fiind înscris de Rada
(min. 57 — din lovitură de la 11 m).
Pe locul întîi al clasamentului.
Steaua totalizează acum 41 puncte
din 23 meciuri.
Astăzi, de la ora 17, se dispută
celelalte partide ale etapei : A.S.A. —
Chimia ; Politehnica Timișoara —
Sportul studențesc ; S.C. Bacău —
Universitatea Cluj-Napoca ; F.C. Ar
geș — F.C.M. Brașov ; F.C. Bihor —
Corvinul ; Petrolul — F.C. Olt ; Uni
versitatea Craiova — Gloria ; Victo
ria București — Dinamo București
(se desfășoară la Tîrgoviște). • în
cadrul pregătirilor pentru meciul cu
F.C. Barcelona din semifinalele
„Cupei campionilor europeni"
_____
la
fotbal, echipa suedeză I.F.K. Goteborg a susținut un joc de verificare în compania formației Oergryte, din prima divizie a campionatului. în vervă deosebită, fotbaliștii de la I.F.K. Goteborg au cîști
gat cu categoricul scor de 6—0.

rămas Catinca fată bătrină — 10;
Nu, eu nu regret nimic — 15;
Anonimul venețian — 18,30; (sala
Giulești, 18 04 85): Hotel
„Zodia
gemenilor" — ii; cursa de Viena
— 18,30
• Teatrul
satiric-muzical
„C.
Tănase" (sala Savoy,
15 56 78):
Pompiliu de Pompadour —
18;
(sala Victoria, 50 58 65): Eu
vă
fac să rideți — 11; Frumosul din
pădurea zăpăcită — 19
• Ansamblul „Rapsodia
Română" (13 13 00): La popasul
drumeției — 18
• Teatrul
evreiesc
de
stat
(20 39 70): Intre caftan și
smoking — 11: Cum se cuceresc fe
meile — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55):
Cenușăreasa — 10,30
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77):
Ileana Sinziana — 11; (sala Cosmonauțllor, 11 12 04): Punguța cu
doi bani — 11,30: (la teatrul de
păpuși din Parcul
Herăstrău):
O fetită caută un clntec — 17
• Circul
București
(10 41 95):
Circul Mare din Moscova — 10:
15; 18,30

HANDBAL. Astăzi, la Buzău, în
prima manșă a semifinalelor „Cupei
campionilor europeni" la handbal
masculin, echipa Steaua București
întilnește formația iugoslavă Metaloplastika Sabac. Partida va începe la
ora 17,30. Tot astăzi, la Baia Mare,
de la ora 17, în cadrul semifinalelor
„Cupei cupelor" la handbal mascu
lin, echipa Minaur Baia Mare va
juca în compania formației vestgermane T.V. Grosswallstadt.
RUGBI. Sîmbătă, în orașul fran
cez Lille s-a disputat meciul dintre
formațiile Franței și României, con
țină pentru Campionatul european
de rugbi. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 25—13 (11—9),
prin punctele realizate de Bonneval,
Charvet, Sella, Erbani, Lagisquet —
cite o încercare, Laporte — o lovi
tură de pedeapsă și o transformare.
Pentru echipa română au marcat
David, Hodorcă — un eseu fiecare
și Ignat — o lovitură de pedeapsă
și o transformare. Partida s-a dis
putat pe un teren acoperit de zăpa
dă, în tribune fiind prezenți 22 000
spectatori.
CAIAC-CANOE. La Călărași au
început ieri campionatele republi
cane de fond la caiac-canoe. pentru
juniori, pe distanța de 10 000 m.
Iată învingătorii primei zile : mas. culin : canoe 2 : Combinata Steaua —
Constructorul Timișoara (Vasile Afanase și Vasile Lehaci) ; canoe 1 :
Aurel Macarencu (Steaua București);
feminin : caiac 4 : Combinata Steaua
— Dinamo (Genoveva Marinache,
Nastasia Buri, Luminița Munteanu
și Mariana Nițu) ; caiac 2 ; Combi
nata C.S.U. Construcții București —
Farul Constanta (Mihaela Nădejde,

t
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca
de ghiozdan (color). „Dincolo de
Atlantida". Ultimul episod
12,40 Din cununa cintecului românesc.
Muzică populară (color)
13,00 Album duminical (parțial color)
14,45 însemne ale unui timp eroic (co
lor). Dublu sens pe magistrala a
Il-a a metroului
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,25 Tara mea, azi (color).
Județul
Bistrița-Năsăud
în anul
65 al
partidului
19,45 Cîntarea României (color).
20,30 Film artistic (color).
„Trestia".
Ecranizare după o povestire
de

an de an, mai importantă în eco
nomia R. D. Germane. Numai in
întreprinderile din Berlin funcțio
nează 3 800 roboți industriali, urmind ca anul acesta economia na
țională a R. D. Germane să fie în
zestrată cu alți 13 000 asemenea
„inlocuitori" ai forței de muncă
umane.
Aici, într-una din ramurile de
vir.f ale industriei din R. D. Ger
mană, gindirea muncitorească a
generat inițiative tot de virf, in
cinstea apropiatului congres al
partidului. „Planul zilnic se înde
plinește ceas de ceas, planul anual
— zi de zi". „Dacă cel de la locul de
muncă vecin nu-și îndeplinește pla
nul, nici tu nu l-ai îndeplinit", „Ce
raportezi personal Congresului al
XI-lea a) P.S.U.G.?". Iar construc
torii de mașini-uneite raportează
în aceste zile cu mindrie : în
de pro
i
cinstea congresului, planul
ducție trimestrial a test îndeplinit
cu o zi și jumătate mai devreme ;
sarcinile de export au test depășite cu 1.8 la sută.
„A trăi timpurile noastre înseamnă a fi cel puțin cu un pas în
viitor". Interlocutorul revine asupra expresiei, adăugind că 80 la
sută din produsele intreprinderii
se exportă. Iar fiecare produs tre
buie să se măsoare cu cele mai
bune realizări pe plan mondial,
purtind marca R.D.G. Deci, demonstrind capacitatea creatoare a oa
menilor țării, a orinduirii ei so
ciale. Ne vorbește despre strinsele'
relații dintre România și Republica
Democrată Germană, in care se
regăsesc și mașinile de șlefuit rul
menți fabricate aici, pentru uzinele
din Alexandria sau Brașov, des
pre puternicul impuls dat acestor
relații de întrevederile dintre to
varășii
Nicolae Ceaușescu și
Erich Honecker, despre solidarita
tea dintre partidele și popoarele
noastre în lupta pentru triumful
păcii și socialismului. întotdeauna,
cu cel puțin un pas în viitor.
„Un pas in viitor". Cite semni
ficații poate avea această expre
sie aici, in această citadelă mun
citorească ? Nenumărate, incepînd
cu inițiativele muncitorești care,
o dată ivite, se discută săptămînal
în consiliul de conducere al uzinei,
în prezenta autorilor, apoi capătă
rezoluția unanimă : „Ți-ai dat
cuvîntul. respectă-1 !“ Șj care se
îmbină, toate laolaltă, ca un prețios
tezaur al întregului colectiv al
uzinei.
Hardmuth Wqiser, secretarul co
mitetului de partid al uzinei, tine
să adauge acestei expresii încă o
semnificație : „viitorul, pregătit
prin oameni". E vorba de elevii și
ucenicii uzinei, care se pregătesc
să preia ștafeta tradiției muncito
rești. Din punct de vedere profe
sional — cu un pas înainte. Adică
pornind de la profesiile cele mai
complicate. Din punct de vedere
uman — la fel. Adică membri
destoinici ai Uniunii Tineretului
Liber German, cu o comportare
exemplară în viață, purtători
demni ai celor mai alese virtuți
muncitorești. Cei mai mulți, mem
bri ai „Schimbului de onoare
Thălmann".
I-am văzut la locurile de mun
că ; pe unii din ei i-am văzut și
la panoul de onoare. Cu zîmbet în
crezător, cu siguranța viitorului pe
care ei înșiși încep să-l modeleze,
să-l trăiască prin viata lor.
Ne oprim aici in relatările des
pre modul in care oamenii mun
cii, cetățenii din R. D. Germană
își descifrează propriile fapte, pro
priile trăiri în bogatul bilanț al
realizărilor cu care tara întreagă
întimpină Congresul al XI-lea al
partidului, despre pregătirea lor
de a înfăptui sarcinile dezvoltării
continue a patriei, pe care le va
adopta apropiatul forum al comu
niștilor.

Laurentiu DUȚA

Valentina Cornea) ; caiac simplu :
Tecla Borcănea (Steaua).
TENIS DE MASA • Campiona
tele europene de tenis de masă au
continuat la Praga cu partide con
țină pentru proba de simplu femei,
în turul trei, jucătoarea româncă
Otilia Bădescu a învins-o cu 3—1
(21—13, 21—13, 20—22, 21—17) pe M.
Frieberg (R.F.G.), iar Maria Alboiu
a eliminat-o cu 3—2 (21—13. 13—21,
21—19, 19—21, 21—12) pe Katalin Nagy
(Ungaria). • In proba de dublu mixt,
perechea Otilia Bădescu. Vasile Florea a învins în primul tur cu 2—0
cuplul Zatkova, Javurek (Cehoslova
cia), iar în turul al doilea a elimi
nat cu 2—0 perechea Cook, Ballinger
(Anglia).
ȘAH • In runda a 8-a a turneu
lui international feminin de șah de
la Varșovia, maestra româncă Dana
Nuțu a învins-o în 32 de mutări pe
Eva Forgo din Ungaria, Erenska a
cîștigat la Hajkova, Lazarevici la
Szmacinska, Wiese a pierdut la Ahmîlovskaia, Levitina a obținut victoria în partida cu Jagodinska. în
clasament conduce Irina Levitina
(U.R.S.S.) — cu 6,5 puncte. Dana
Nuțu ocupă locul 6. cu
... 4,5 puncte.
______
• In runda a treia a turneului in
ternațional masculin de șah de la
Novi Sad, maestrul român N. Ilijin
a cîștigat la Tovici. Dezze la Todorovici, Rovici la Rației, Dragovici la
Dostan. în clasament conduc N. Ili
jin (România) și A. Dezze (Iugosla
via) cu cite 3 puncte.
HOCHEI. în prima zi a Campio
natelor mondiale de hochei pe ghea
tă de la Moscova, echipa Finlandei a
dispus cu 5—4 (2—1, 1—3. 2—0) de
S.U.A.. iar Canada a întrecut cu 8—3
(2—1, 3—0, 3—2) pe R.F. Germania.
Anna Seghers. Producție a stu
diourilor din R. D. Germană.
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 14 APRILIE 1986
20,00 Telejurnal
20,20 Partidul — inspirator și făuritor
al civilizației socialiste românești
(color). De la transformarea so
cialistă a agriculturii la
noua
revoluție agrară
20,35 Tezaur folcloric
(color). Țara
cintecelor mele
20,50 Imagini
Coreeană
din
R.P.D.
(color)
21,00 Roman foileton (color).
„Marea
iubire a Iui Balzac". Coproducție
a studiourilor din R. P. polonă
și Franța. Regia : Wojcieck Solarz. Ultimul episod
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

România, președintele Nicolae Ceausescu acționează
consecvent pentru înlăturarea primejdiei nucleare,
pentru înfăptuirea dezarmării
Politica externă a României consacrată dezarmării, în primul
rînd dezarmării nucleare, realizării unei păci sigure și durabile, acțiunile
și inițiativele întreprinse în acest scop de către țara noastră, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, pentru ca pe Pămînt să triumfe cooperarea
pașnică și înțelegerea între popoare continuă să fie reflectate de presa
din diferite țări ale lumii.
Mijloacele de informare în masă de peste hotare pun în evidență
ideile constructive conținute in recenta Declarație a Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste România cu privire la Anul Internațional
o,l Păcii, precum și in Hotărirea plenarei Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, subliniind voința țării noastre de a milita activ pentru
apărarea pocii, a dreptului la viață al omenirii.
Sînt relevate, de asemenea, dezvoltarea permanentă a economiei
naționale, a diferitelor sectoare de activitate, obiectivele îndrăznețe ce
stau in fața poporului român pentru făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Sub titlul „România sprijină
Păcii, în care se subliniază că
înlăturarea armelor nucleare11, zia
România va acționa în strînsă co
rul „NEUES DEUTSCHLAND11, din
laborare cu forțele iubitoare de
R. D. Germană, informind despre
pace de pe planeta noastră, pentru
conținutul Hotăririi recentei ple
ca Anul Internațional al Păcii să
nare a Comitetului Central al
marcheze o cotitură in viata inter
Partidului Comunist Român, arată națională, în apărarea și menține
că Republica Socialistă România se, rea păcii. România sprijină progra
pronunță in mod hotărît pentru
mul de lichidare totală și generală
trecerea neintirziată la măsuri de a armelor nucleare propus de
U.R.S.S.. informează ziarul sovietic
dezarmare, pentru apărarea drep
tului omenirii la viață și pace. De
..IZVESTIA". Declarația cheamă
o deosebită însemnătate pentru S.U.A. să se alăture acestui pro
încetarea cursei inarmărilor ar fi
gram.
— în opinia României — oprirea
Se arată, de asemenea, că docu
experiențelor nucleare și încheierea
mentul salută propunerea Uniunii
Sovietice privind
desfășurarea
unui acord general, corespunzător,
în acest sens. Partidul Comunist
unei intilniri sovieto-americane la
Român, România socialistă — se
nivel înalt pentru a examina pro
arată — sprijină programul propus
blemele încetării experiențelor nu
cleare.
de Uniunea Sovietică cu privire la
eliminarea tuturor armelor nuclea
Referindu-se intr-un articol spe
cial la Declarația-Apel a președin
re pină la sfirșitul acestui secol.
telui Republicii Socialiste România,
Ziarul evidențiază că in centrul
Nicolae Ceaușescu. și președintelui
activității internaționale a Parti
Consiliului de Stat al R.P. Bulga
dului Comunist Român a stat in
ria, Todor Jivkov. cu privire la
1985 dezvoltarea amplă a colabo
realizarea
unei zone fără arme
rării și solidarității cu toate sta
chimice în Balcani, ziarul „RAtele socialiste, plenara reafirmind
BOTNICESKO DELO" subliniază
voința României de a participa
că primele ecouri la această pro
în continuare activ la realizarea
punere reflectă oportunitatea și
hotărîrilor privind perfecționarea și
importanța
inițiativei. Relevind în
dezvoltarea cooperării in cadrul
semnătatea măsurilor de dezarma
C.A.E.R., la înfăptuirea Programu
re pe plan regional, cotidianul evi
lui complex de cooperare tehnicodențiază faptul că realizarea de
științifică pină în anul 2000.
România — subliniază agenția
A.D.N. din R. D. Germană — se
pronunță în modul cel mai hotărit
pentru trecerea neintirziată la mă
Relatări și comentarii
suri de dezarmare, pentru apărarea
dreptului suprem al oamenilor, al
națiunilor, la pace, la viață. Ple
nara C.C. al P.C.R. a apreciat că
zone în care se aplică unele mă
o importanță deosebită pentru
suri de dezarmare nu numai că nu
oprirea cursei inarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării ar avea încetarea va împiedica rezolvarea problemei
pe plan global, ci, dimpotrivă, va
tuturor experiențelor cu arma ato
oferi posibilitatea acumulării unei
mică și încheierea unui acord ge
experiențe utile. Această experien
neral in acest sens. Este relevat,
ță ar putea fi utilizată pentru pre
de asemenea, sprijinul exprimat de
gătirea și incheierea unui acord
P.C.R., de statul român față de
programul propus de U.R.S.S. pri privind interzicerea armei respec
tive în întreaga lume, conchide
vind lichidarea deplină, pină la
sfirșitul secolului, a armelor nu ziarul.
Cotidianele „NHAN DAN" și
cleare.
„QUAN DOI NHAN DAN", AGEN
Sub titlul ..Declarația Marii Adu
ȚIA DE PRESA V.N.A., POSTU
nări Naționale a Republicii Socia
RILE DE RADIO VIETNAMEZE
liste România — Balcanii zonă a
au. exprimat sprijinul total al aces
păcii", ziarul iugoslav „POLITIKA"
tei țări socialiste din Asia față de
a subliniat că România se pronunță
Declarația-Apel a președinților
pentru încetarea amplasării de noi
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov
arme nucleare în Europa, pentru
lichidarea rachetelor cu rază me 'cu privire la realizarea în Balcani
a unei zone fără arme chimice,
die de acțiune și pentru oprirea
declarație lansată în capitala
militarizării Cosmosului.
României.
In document, care, practic, repre
Este pusă în evidență înalta
zintă o chemare la dezarmare ge
apreciere fată de această inițiativă,
nerală si chiar la distrugerea ar
fată de propunerile formulate de
melor de pe planeta noastră —
cei doi conducători, subliniindu-se
subliniază „Politika" —
■ Marea Aducă ele corespund voinței comune de
nare Națională a României iși
pace și dezarmare a popoarelor
exprimă hotărirea de a milita
lumii.
viață
a
în
pentru traducerea
Mijloacele de informare în masă
Declarației-Apel a președinților
din R. S. Vietnam au relevat ape
Nicolae Ceaușescu șii Todor Jivkov
privind eliminarea armelor chimice lul adresat de conducătorii Româ
niei și Bulgariei statelor balcanice
din Peninsula Balcanică, pentru
pentru a-și conjuga eforturile spre
întărirea colaborării și bunei ve
cinătăți în această regiune, pentru a realiza o regiune fără arme chi
mice. pentru a începe convorbiri
ca Balcanii să se transforme într-o
zonă a păcii, fără arme nucleare și în vederea semnării unui acord
pentru neexperimdntarea. neprobaze militare străine.
ducerea, neobținerea și nestocaZiarul evidențiază apoi că Româ
rea
armelor chimice pe teritoriul
nia se pronunță pentru întărirea
rolului organizației mondiale, al lor.
România si Bulgaria — amin
altor organisme internaționale pen
tește. la rindul său. într-o informa
tru realizarea acestor țeluri nobile
ție,
agenția FRANCE PRESSE —
și întărirea păcii în lume. Decla
rația parlamentului român conside au formulat propuneri vizînd trans
ră că O.N.U. este forumul în care, formarea Balcanilor într-o re
giune denuclearizată și fără arme
în mod democratic și in ansamblu,
chimice.
trebuie rezolvate problemele păcii,
Președintele Nicolae Ceaușescu
securității și colaborării în lume.
a
evidențiat din nou necesitatea ca
Marea Adunare Națională a
Statele
Unite și Uniunea Sovietică
României a adoptat o declarație
să ajungă într-un timp cît mai
specială cu privire la Anul Inter
scurt la înțelegeri reciproc accep
național al Păcii, în care se subli
tabile în problemele dezarmării
niază că problema fundamentală a
nucleare — subliniază
agenția
omenirii în momentul de față este
CHINA NOUA, referindu-se la pri
lupta pentru dezarmare, in primul
mirea de către conducătorul sfatu
rjnd nucleară — scrie agenția
lui român a negociatorului șef al
TANIUG. în document, care spri
S.U.A. pentru problemele rachete
jină inițiativele U.R.S.S. in direc
lor nucleare cu rază medie de ac
ția dezarmării, se exprimă speran
țiune la tratativele sovieto-ameri
ța că și S.U.A. se vor alătura pro
cane de la Geneva.
gramului de lichidare, pină in anul
Agenția relevă, de asemenea,
2000, a întregului arsenal de arme
că. in opihia tovarășului
nucleare și că vor acționa pentru
Nicolae Ceaușescu, este necesar să
realizarea unui acord corespunză
fie sporite eforturile in vederea
tor cu Uniunea Sovietică.
opririi amplasării rachetelor nu
România — subliniază agenția
cleare cu rază medie de acțiune și
iugoslavă — se pronunță pentru
pentru retragerea celor existente.
încetarea amplasării de noi arme
China Nouă pune accentul pe
nucleare in Europa, pentru lichi
darea rachetelor cu rază medie de necesitatea exprimată de pre
ședintele României ca anul 1986,
acțiune și oprirea militarizării
proclamat de O.N.U. ca „An In
Cosmosului. Ea se pronunță pentru
ternațional al Păcii11, să marcheze
întărirea colaborării și a bunei ve
realizarea unor progrese reale pe
cinătăți între statele balcanice,
pentru făurirea in această regiune calea dezarmării, a îmbunătățirii
climatului
politic internațional,
a unei zone a păcii. fără
**-* arme nuîn
context,
președintele
cleare și chimice și fără baze miNicolae Ceaușescu a subliniat în
litare străine.
semnătatea
trecerii
la un program
Marea Adunare Națională a
complex de dezarmare generală in
_____ _ ____
,___ o Declarație
României
a adoptat
centrul căruia să se afle dezarmacu privire la Anul International al

rea nucleară și care să aibă în ve
dere toate armele așa-zise clasice,
scrie agenția.
Referindu-se, Ia rîndul său, la
primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu a ambasadoru
lui american, agenția FRANCE
PRESSE
arată :
Președintele
României, secretarul general al
Partidului
Comunist
Român,
Nicolae Ceaușescu, a subliniat ne
cesitatea intensificării eforturilor
pentru a se ajunge, intr-un timp
cit mai scurt, la realizarea unor
înțelegeri
reciproc
acceptabile,
care să ducă la oprirea amplasării
rachetelor nucleare cu rază medie
de acțiune și la retragerea celor
existente, la eliminarea totală a
oricăror arme nucleare de pe con
tinentul european și din Întreaga
lume.
A.F.P. relevă, de asemenea, că
președintele României s-a pronun
țat. din nou. in favoarea realizării
unor acorduri
corespunzătoare
pentru încetarea experiențelor nu
cleare și a producerii de noi arme
nucleare.
Presa de peste hotare subliniază
marea operă constructivă care se
desfășoară, și în acest cincinal,
abia început, în România, legind
dorința de pace a poporului nostru
de preocuparea sa pentru înălțarea
țării, a propășirii ei. Sub titlul

r

ILE DE PRESA
e scurt
ÎNTREVEDERE LA MOSCOVA.
La Moscova, informează agenția
T. A.S.S., a avut loc o întilnire intre
Eduard Șevardnadze, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.,
ministrul afacerilor externe al
Uniunii Sovietice, și liderii orga
nizației internaționale „Parlamen
tarii pentru acțiuni globale". Cu
acest prilej, a fost expusă poziția
U. R.S.S. în problema lichidării ar
melor nucleare, relevindu-se că
Uniunea Sovietică este gata să
Înceapă de urgență negocieri de
orice gen în această problemă, in
clusiv asupra aspectelor legate de
control. Liderii organizației au re
latat despre activitatea desfășurată

in favoarea dezarmării nucleare,
subliniind că. in prezent, princi
pala sarcină este incetarea expe
riențelor nucleare.

LA NAȚIUNILE UNITE s-au în
cheiat lucrările celei de-a doua se
siuni a Comitetului pregătitor al
Conferinței internaționale cu pri
vire la relația dezarmare-dezvoltare. A fost adoptat raportul ce în
sumează propunerile diferitelor
state in legătură cu conținutul do
cumentului final al viitoarei con
ferințe, ce se va desfășura in ca
pitala Franței. Un loc important îl
ocupă propunerile vizînd necesita
tea reducerii cheltuielilor militare,

in presa internațională
..1965—1985 : Cea mai rodnică epo
că din istoria României", ziarul in
dian „PATRIOT" evidențiază. în
tre altele, că actualul cincinal are o
bază trainică în perioada cea mai
rodnică a României — epoca inau
gurată de Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român și care
poartă numele arhitectului ei. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Româ
nia — se arată — prezintă imagi
nea unei țări cu o industrie puter
nică și modernă și cu o agricultură
în plină dezvoltare. Dar deosebit de
important — se arată — este fap
tul că, dacă între 1945 și 1965 pro
ducția industrială a tării a sporit de
17 ori, iar cea agricolă — de 3,6 ori,
azi aceste creșteri sint de 103 ori
și, respectiv, 7,2 ori mai mari decit in 1945, ceea ce demonstrează
capacitatea economiei românești de
a furniza resursele necesare unei
reproducții susținute și de a asi
gura ridicarea continuă a nivelului
de trai material și spiritual al po
porului.
Toate realizările obținute de
România în ultimii 20 de ani, uriașele transformări care au schim
bat complet fizionomia tării —
subliniază ..Patriot" — sint strins
legate de gmdirea creatoare și în
delungata activitate revoluționară
ale președintelui Nicolae Ceaușescu,
a cărui dragoste fierbinte pentru
popor, dublată de analiza științifică
profundă a vieții sociale au însem
nat o contribuție decisivă la pro
gresul și prosperitatea tării, la afirmarea independentei și suvera
nității naționale.
în încheiere se arată că România
socialistă se bucură de aprecierea
unanimă pentru politica externă a
partidului si statului, al cărei stră
lucit promotor este președintele
Nicolae Ceaușescu, pentru contri
buția sa extrem de importantă Ia
destinul omenirii și la solutionarea
marilor probleme ale lumii contem
porane, pentru inițiativele și pro
punerile de o remarcabilă valoare
pe care le-a avansat in scopul opririi cursei înarmărilor. în primul
rind nucleare, pentru apărarea
dreptului suprem al popoarelor la
existentă, libertate, independentă și
pace.
Cu prilejul aniversării a 30 de
ani de la semnarea primului acord
sovieto-român de colaborare in
domeniul culturii, ziarul sovietic
..PRAVDA" publică un interviu cu
Piotr Sabanov, ministrul adjunct al
culturii al U.R.S.S.. în care se
arată : în decurs de 30 de ani, co
laborarea
dintre România și
U.R.S.S. în domeniul culturii a
dobindit caracterul unei conlucrări
cu adevărat creatoare.. Au loc
schimburi intre colective artistice
de frunte și soliști, expoziții de
pictură și arte plastice, de foto
grafii, cărți, discuri. Pe ecranele
sovietice rulează in permanență
filme românești, iar pe ecranele
românești — filme din U.R.S.S. și
în ambele țări rulează coproducții
semnate de mari regizori de film.
De mare succes se bucură Zilele
culturii U.R.S.S. in România și
Zilele culturii românești in Uniu

adoptării de măsuri concrete pri
vind lichidarea armei atomice și a
.celei chimice, neadmiterea milita
rizării spațiului cosmic, crearea
unui sistem atotcuprinzător de
securitate internațională.

CONVORBIRI. Secretarul general
al C.C. al P.C. Chinez, Hu Yaobang, s-a întilnit, la Beijing, cu de
legația Congresului Național Afri
can din R.S.A., condusă de secre
tarul general al organizației. Alfred
Nzo. Cu acest prilej, Hu Yaobang
a relevat, după cum transmite agenția China Nouă, că guvernul
și poporul chinez vor acorda in
continuare întregul lor sprijin lup
tei poporului sud-african.

REUNIUNE A ȚARILOR NEALI
NIATE. în capitala Indiei s-au
încheiat lucrările unei reuniuni a
țărilor nealiniate care au analizat
îndeplinirea programului de ac
țiuni pentru cooperare economică
Sud-Sud. în documentul adoptat

nea Sovietică. Festivalul drama
turgiei, ce se desfășoară de două
ori pe an, a devenit un eveniment
de seamă in viața socială a țărilor
noastre. De pildă, la cel de-al
II-lea Festival al dramaturgiei
sovietice, pe. scenele teatrelor
românești au fost prezentate peste
80 de spectacole cu 58 de piese
de autori ruși și sovietici. în ca
drul Festivalului
dramaturgiei
românești, pe scenele a 58 de
teatre din U.R.S.S. s-au jucat 18
piese de autori români in 12 limbi
ale popoarelor din U.R.S.S. Regi
zări români de frunte au pus în
scenă o serie de spectacole la tea
trele sovietice.
în U.R.S.S. se manifestă un viu
interes față de literatură româ
nească — se arată în „Pravda".
Numai în ultimii ani, editurile
sovietice au tipărit zeci de titluri
de cărți ale prozatorilor și poeților
români, traduse in multe limbi ale
popoarelor U.R.S.S- De asemenea,
in fiecare an, în România apar
zeci de cărți semnate de autori
ruși și sovietici. Activitatea Comi
siei mixte guvernamentale pentru
colaborare culturală, înființată in
anul 1978, contribuie și ea la dez
voltarea legăturilor sovieto-române.
Relevind avîntul constructiv din
țara noastră, agenția T.A.S.S.,
într-o corespondență din Bucu
rești. scrie că, in prezent, „in
întreprinderile
industriale din
România a luat amploare întrece
rea socialistă dedicată celei de-a
65-a aniversări a făuririi Partidu
lui Comunist Român, care va fi
marcată la 8 Mai, anul acesta".
„Oamenii muncii din uzine și
fabrici, centrale industriale și mine
se angajează, in cinstea jubileului
partidului, să îndeplinească înainte
de termen sarcinile de plan ale
anului în curs și ale cincinalului
in ansamblu, lansează inițiative
privind ridicarea calității produc
ției și a productivității muncii,
eficienței producției, aplicării cu
ceririlor progresului tehnico-științific". în context sint citate succe
se ale oamenilor muncii din Praho
va și Galați.
Sub titlul „România — Dezvol
tarea sectorului agroindustrial",
„JORNAL DE ANGOLA" eviden
țiază. intr-un articol, că pe tot
parcursul cincinalului 1981—1985
industria și agricultura românească
au cunoscut un progres continuu.
Numai in anul 1985, arată ziarul,
producția-marfă a României a
sporit cu 4,9 la sută față de 1984,
productivitatea muncii, calculată
pe baza producției-marfă, a fost
cu 15,4 la sută mai mare ca în
1980, venitul național cu 24,1 la
sută mai .mare decit in ultimul an
al cincinalului precedent, iar pro
ducția de cereale a depășit 23
milioane tone.
Se subliniază, de asemenea, că
dezvoltarea economică și creșterea
nivelului tehnic și calitativ al
produselor românești permit am
plificarea relațiilor de cooperare
ale României. Astfel, s-au extins
relațiile de cooperare și colaborare
economică și tehnico-științifică cu
țările C.A.E.R., cu toate țările
socialiste, cu țările in curs de
dezvoltare, cu toate statele lumii.
Lucrările complexe ce se des
fășoară pentru valorificarea bogă
țiilor naturale ale, Deltei Dunării
fac obiectul unor relatări și co
mentarii ale mai multor mijloace
de informare.
Astfel, agenția sovietică T.A.S.S.
evidențiază că redarea în circuitul
agricol al României a noi supra
fețe. peste 26 000 ha teren, a fost
posibilă datorită lucrărilor de îm
bunătățiri funciare desfășurate pe
insula Tătaru din Delta Dunării.
Se arată, de asemenea, că progra
mul de folosire complexă a bogă
țiilor naturale din Deltă prevede
ca suprafața terenurilor agricole
din această zonă să ajungă la
144 000 ha. Pe suprafețele conside
rate odinioară nefertile s-au obți
nut rezultate bune la recoltele de
porumb, floarea-soarelui și lu-'
cernă.
în prezent — scrie agenția —
peste 250 000 ha din Deltă sint cul
tivate cu stuf. în scopul folosirii
industriale a acestei materii prime,
în orașul Brăila a fost construit, cu
cooperarea tehnică a U.R.S.S și a
altor țări socialiste, un . combinat
de celuloză și hîrtie.
La rindul său, cotidianul polonez
„KURIER POLSKI". care prezintă
lucrările ce se desfășoară pentru
recuperarea terenurilor agricole din
zona Deltei Dunării, iși însoțește
relatările cu două imagini ale ma
gistralei fluviale — Canalul Du
năre — Marea Neagră.
(Agerpres)

la incheierea dezbaterilor se subli
niază că. pentru depășirea proble
melor cu care sînt confruntate, ță
rile in curs de dezvoltare trebuie
să se orienteze într-o mai mare
măsură spre intensificarea coope
rării bilaterale.

OLANDA
ȘI
RACHETELE
„CRUISE". După cum informează
agenția France Presse, ministrul
olandez al apărării. Jacob de Ruiter. a anunțat în parlament că au
fost încheiate primele contracte
pentru 'lucrările de amplasare a
celor 48 de rachete „Cruise" ale
N.A.T.O. la baza de la Woensdrecht (sudul Olandei). Survenind
la numai două săptămîni după ra
tificarea de către Senat a Trata
tului americano-olandez privind
amplasarea rachetelor, faptul anun
țat de ministrul apărării dovedeș
te hotărirea guvernului olandez de
a nu întîrzia planul de efectuare
a lucrărilor — conchide A.F.P.

Manifestări

consacrate

Partidului

aniversării

Comunist Român

BRASILIA 12 (Agerpres). — In
cadrul acțiunilor dedicate aniver
sării a 65 de ani de la făurirea
Partidului Comunist Român, in
orașul brazilian Curitiba a fost or
ganizată, de către societatea „Prie
tenii României", o manifestare cul
turală dedicată țării noastre.
Cu acest prilej au fost subliniate
trecutul istoric glorios al poporu
lui român, activitatea amplă desfă
șurată de P.C.R. in cei 65 de ani
de la făurirea sa, realizările re
marcabile obținute de România,
îndeosebi in perioada inaugurată
de cel de-al IX-lea Congres, de
cind in fruntea partidului și a
tării a fost ales tovarășul
Nicolae Ceaușescu. In mod deose
bit a fost evidențiată politica ex
ternă activă promovată de România
socialistă.
de președintele
Nicolae Ceaușescu, in favoarea în

făptuirii dezarmării, in primul rind
a dezarmării nucleare, pentru in
staurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, pentru pace și
colaborare intre toate națiunile.
Manifestarea culturală a fost
precedată de organizarea unei ex
poziții de carte românească, la loc
de cinste fiind expuse opere ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Au participat numeroși oameni
de artă și cultură, istorici și studenți brazilieni.

STOCKHOLM 12 (Agerpres). —
La Stockholm a avut loc o reu
niune a Asociației Suedia—Româ
nia, m cadrul căreia s-au relevat
semnificația celei de-a 65-a aniver
sări a Partidului Comunist Român,
precum și acțiunile organizate in
țara noastră pentru marcarea
Anului Internațional al Păcii.

CIUDAD DE MEXICO

Conferința Uniunii Interparlamentare
Intervenția șefului delegației române
CIUDAD DE MEXICO 12 (Ager
pres). — în dezbaterile prilejuite de
lucrările celei de-a 75-a Conferințe
a Uniunii Interparlamentare, un ac
cent deosebit a fost pus, de vorbi
tori, pe problemele care confruntă
astăzi omenirea : asigurarea păcii și
a dezvoltării popoarelor, dreptul
fiecărui popor la o viață demnă, li
beră și independentă, căile concrete
de acțiune in vederea soluționării
grabnice, pe baze echitabile și juste,
a problemelor grave din economia
mondială și din relațiile economice
internaționale.
Luind cuvintul, șeful delegației
române a relevat consecințele deo
sebit de negative ale accentuării de
calajului dintre țările bogate și cele
sărace, ale creșterii fără precedent
a poverii datoriei externe a țărilor
în curs de dezvoltare, menținerii po
liticilor protecționiste, discrimina
torii, a barierelor și restricțiilor din
relațiile 'internaționale. El a prezen
tat inițiativele de largă recunoaștere
internațională ale României, ale
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind adoptarea de măsuri urgente
și eficiente care să poată duce la

asigurarea independenței economice
a statelor in curs de dezvol
tare, asigurarea unor relații noi
de colaborare internațională, pe
baza egalității, echității și avantaju
lui reciproc. Vorbitorul a evidențiat
actualitatea propunerii președinte
lui României privind necesitatea or
ganizării, in cadrul O.N.U., a unei
conferințe la care să participe atit
țările in curs de dezvoltare, cit și
cele dezvoltate, in vederea conveni
rii unei înțelegeri care să corespun
dă intereselor tuturor popoarelor,
procesului dezvoltării, păcii și co
laborării in lume. A 1'ost subliniată,
totodată,
necesitatea
participării
directe a parlamentelor la eforturile
menite să determine țările dezvol
tate să renunțe la practici economimico-financiare
incompatibile cu
angajamentele internaționale asu
mate.
In ce privește necesitatea destin
derii in viața internațională, șeful
delegației române a evidențiat im
portanța propunerilor cuprinse in
Declarația Marii Adunări Naționale
a Republicii Socialiste România cu
privire la Anul Internațional al
Păcii.

Lucrările Comisiei guvernamentale mixte româno-canadiene
pentru promovarea schimburilor comerciale și cooperării
economice
OTTAWA 12 (Agerpres). — La
Ottawa s-au desfășurat lucrările
Comisiei guvernamentale mixte româno-canadiene pentru promovarea
schimburilor comerciale și cooperă
rii economice. Delegațiile celor două
țări au stabilit măsuri pentru dez
voltarea și diversificarea in conti
nuare a comerțului reciproc și a

cooperării economice, potrivit înțe
legerilor realizate la nivel înalt. S-a
pus accent pe incheierea de acor
duri și contracte de export-import
pe termen lung intre întreprinderile
românești și firmele canadiene, pe
concretizarea unor noi acțiuni' de
cooperare, inclusiv pe terțe piețe, in
domenii de interes reciproc.

Sesiunea Adunării Naționale
a Reprezentanților Populari
a R.P. Chineze
BEIJING 12 (Agerpres). — La
Beijing s-au incheiat lucrările se
siunii Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R.P. Chineze
(A.N.R.P.). După cum transmite agenția China Nouă, au fost aproba
te planul de dezvoltare economică și
socială pe următoarea perioadă de
cinci ani (1986—1990), planul de dez
voltare economică și socială a țării
pe 1986 și bugetul de stat pe anul
in curs. Au fost adoptate, de ase
menea. principiile generale ale Co
dului civil, legea invătămintului
obligatoriu și legea întreprinderilor
cu capital străin. Au fost aprobate
unele modificări la Raportul privind
dezvoltarea economico-socială a R.P.
Chineze in cadrul planului cincinal
1986—1990.
Participanții au adoptat, totodată,
o rezoluție care cheamă la intensi
ficarea eforturilor pentru realizarea
obiectivelor de dezvoltare trasate
pentru perioada de pină la sfirșitul
acestui secol.
A.N.R.P. a numit pe Qiao Shî în
funcția de vicepremier al Consiliu
lui de Stat, pe Song Jian, în cea de
consilier de stat și a ales pe Chen
Tunan vicepreședinte al Comitetului
Permanent al A.N.R.P. Au fost aleși
alți cinci membri ai Comitetului
Permanent al A.N.R.P., vicepre
ședinți și membri in șase comitete
speciale ale A.N.R.P.

Reuniunea F. M. I.
și Băncii Mondiale
WASHINGTON 12 (Agerpres). —
La Washington s-a inoheiat reu
niunea comună a Comitetului inte
rimar al Fondului Monetar Interna
țional (F.M.I.) și Comitetului pentru
Dezvoltare al Băncii Mondiale. După
cum informează agențiile interna
ționale de presă, Comitetul interi
mar al F.M.I. a adoptat, in unani
mitate. o declarație in care se cere
organizarea unei noi runde de ne
gocieri referitoare la reducerea ra
tei dobinzilor — pe plan mondial —
ca una dintre principalele modali
tăți de atenuare a poverii datoriilor
externe ale țărilor in curs de dez
voltare.
Totodată, într-o declarație a Co
mitetului pentru Dezvoltare al Băn
cii Mondiale se evidențiază necesi
tatea intensificării sprijinului acor
dat țărilor in curs de dezvoltare, in
special celor care se confruntă cu
mari datorii externe.
La rindul lor, reprezentanți ai
„Grupului celor 24" — ce cuprinde,
în cadrul F.M.I.. țările in curs, de
dezvoltare, au subliniat, intr-o con
ferință de presă, efectele negative
asupra eforturilor lor de redresare
economică a unor fenomene ca redu
cerea preturilor unor materii prime
pe piața mondială, accentuarea ten
dințelor protecționiste, problema da
toriei externe.

Reacții de dezaprobare față de noua experiență
nucleară americană
Cercuri largi ale opiniei publice mondiale își exprimă profunda
dezaprobare in legătură cu noua experiență nucleară a S.U.A., efectuată
la 10 aprilie, in declarații și comentarii se subliniază gravitatea acestei
hotărîri, care echivalează cu o nouă escaladare a cursei înarmărilor, cu
o intenție nedisimulată de sporire o arsenalelor nucleare, ce este in total
dezacord cu aspirațiile legitime de pace și progres ale popoarelor.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Ex
plozia nucleară din Nevada repre
zintă o sfidare plină de cinism a
năzuințelor de pace ale tuturor po
poarelor lumii, o ignorare deliberată
a voinței popoarelor lumii — se spu
ne in declarația difuzată, la Mos
cova, de Consiliu] Central al Sin
dicatelor din U.R.S.S. Noua acțiune
americană este calificată ca un act
grav provocator al cărui scop este
agravarea încordării internaționale,
blocarea căilor spre securitate inter
națională. spre reducerea arsenale
lor nucleare și spre crearea unui
climat de încredere între state. Ac
țiunea Administrației americane —
precizează documentul citat de agenția T.A.S.S. — duce la escalada
rea in continuare a cursei, aberante
a înarmărilor, care și așa repre
zintă o grea povară, o frînă în re
zolvarea a numeroase probleme cu
care se confruntă contemporanei
tatea.

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — Efec
tuarea de către S.U.A. a exploziei
nucleare de la 10 aprilie reprezintă
in sine un refuz deliberat al șansei
de a se iniția procesul de dezarmare
nucleară, oferit de moratoriul sovie
tic cu privire la experiențele atomice
— a declarat un purtător de cuvînt
al guvernului polonez pentru pro
blemele presei, citat de agenția
P.A.P. S-a demonstrat, incă o dată
— a menționat vorbitorul — că
pentru Statele Unite hotărîtoare sînt
interesele cercurilor agresive militaro-industriale, și nu ale opiniei pu
blice internaționale. Subliniind pro
funda îngrijorare și indignare a
opiniei publice din Polonia, purtă
torul de cuvînt a reliefat că inițiati
vele de pace lansate de U.R.S.S., de
alte țări socialiste corespund inte
reselor tuturor statelor și popoare
lor, întregii umanități.
BONN 12 (Agerpres). — Efectua
rea de către Statele Unite a unei
noi explozii nucleare subterane la
poligonul din NevacTa a subminat o
șansă reală de a se ajunge la inter
zicerea generală și totală a unor asemenea experiențe — a declarat
Hans Jochen Vogel, președintele
fracțiunii Partidului Social-Demo
crat din Bundestagul vest-german.
Această acțiune a S.U.A., a apreciat
el in cadrul unei conferințe de pre
să, duce la agravarea situației in
ternaționale, la escaladarea cursei
înarmărilor, ce amenință să se ex
tindă și asupra spațiului cosmic, la
o sporirea necontrolată a arsenale
lor nucleare.

WASHINGTON 12 (Agerpres). —
Explozia nucleară efectuată la poli
gonul din Nevada infirmă afirmații
le Administrației de la Washington
prin care se exprimă dorința de a
stăvili cursa inarmărilor — a decla
rat William Fulbright, fost președin
te al Comisiei Senatoriale pentru
afaceri externe a Congresului S.U.A.
în prezent, se impun cu necesitate

nu măsuri și acțiuni de înarmare, ci
eforturi pe calea spre reducerea ar
senalelor nucleare.
Efectuind explozia nucleară din
Nevada și respingind moratoriul so
vietic cu privire la experiențele nu
cleare, Statele Unite au .dat curs, in
fapt, unei noi escaladări a cursei
inarmărilor — a declarat un repre
zentant al Comitetului național ame
rican al organizației „Pentru o poli
tică nucleară rațională". Experiența
nucleară americană — a subliniat
vorbitorul — a spulberat o șansă nu
numai de a opri acumularea de noi
arsenale nucleare, ci și de a se trece
la reducerea lor treptată.
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).
— înfăptuirea de către S.U.A. a unei
noi explozii nucleare, împotriva vo
inței și dorinței popoarelor lumii,
demonstrează ignorarea de către
Washington a intereselor lumii — a
declarat președintele Comitetului
pregătitor al Conferinței internațio
nale privind relația dezarmare-dezvoltare. Acțiunea Statelor Unite — a
relevat el — demonstrează și mai
mult necesitatea inițierii tratativelor
privind interzicerea totală a expe
riențelor nucleare.

STOCKHOLM 12 (Agerpres). —
Președintele organizației „Uniunea
suedeză pentru pace", Lars Ongstrem,
a condamnat ou fermitate noua ex
plozie efectuată de S.U.A. la poli
gonul din Nevada. Acest „test" al
Pentagonului, a precizat el. consti
tuie în fapt o subminare a efortu
rilor desfășurate pe plan Interna
țional pentru a se pune capăt abe
rantei curse a înarmărilor.

BONN 12 (Agerpres). — Condam
năm cu fermitate continuarea expe
riențelor nucleare de către S.U.A. —
se spune într-o declarație dată pu
blicității de conducerea Partidului
Comunist German. Documentul adre
sează un apel forțelor progresiste
din R.F. Germania de a-și intensi-

★
Experiența nucleară americană
este condamnată, totodată, de o
serie de mijloace de informare in
masă din diverse țări.

Ziarul cehoslovac „RUDE PRAVO"
relevă că, prin această acțiune, Ad
ministrația S.U.A. nu tine seama de
toate consecințele continuării teste
lor nucleare.
La rindul său. ziarul „PRAVDA"
din Bratislava subliniază că explozia
nucleară americană ignoră interese
le vitale ale tuturor popoarelor
lumii.
Noua explozie nucleară americană
din Nevada a demonstrat că Admi
nistrația S.U.A. a pus interesele
cercurilor militar-îndustriale mai
presus de interesele întregii omeniri
și ale propriului popor, apre
ciază ziarul bulgar „ZEMEDELSKO
ZNAME".

fica acțiunile pentru interzicerea
oricăror experiențe nucleare, împo
triva programului „războiul stelelor"
și a participării R.F.G. la realiza
rea acestuia.
LONDRA 12 (Agerpres). — Noua
explozie atomică efectuată de S.U.A.
constituie o provocare și o torpilare
a eforturilor indreptate spre interzi
cerea experiențelor cu arma nuclea
ră — a declarat Gordon MacLennan,
secretar general al P.C. din Marea
Britanie. Drept răspuns la această
provocare americană, a subliniat
MacLennan, trebuie intensificate ac
țiunile în favoarea încetării expe
riențelor nucleare.
Grupul antinuclear britanic „Free
ze" (înghețarea) a cerut guvernului
Marii Britanii să acționeze pentru a
determina Statele Unite să reia ne
gocierile asupra unui tratat de inter
zicere a tuturor experiențelor nu
cleare.
TOKIO 12 (Agerpres). — Explozia
nucleară din Nevada reprezintă o
nouă Încercare de a frina procesul
de dezarmare nucleară — a declarat
Akira Iwani, președintele Institutu
lui pentru mișcarea muncitorească
din Japonia. Prin aceasta, S.U.A. au
demonstrat că nu doresc progrese
pe calea lichidării armelor atomice,
a subliniat vorbitorul.

PRAGA 12 (Agerpres). — într-o
declarație dată publicității la Praga,
Uniunea Internațională a Studenților
a condamnat noua experiență nu
cleară americană din Nevada și a
lansat un apel organizațiilor studen
țești din întreaga lume să-și inten
sifice acțiunile în vederea lichidării
totale a armelor nucleare.
CANBERRA 12 (Agerpres). — Ce
tățenii Australiei condamnă conti
nuarea de către S.U.A. a experien
țelor atomice — se spune în mesajul
adresat consulului american din ora
șul Sydney de către un mare grup
de locuitori din această metropolă.
Documentul este semnat de liderii
organizațiilor australiene în favoarea
păcii, ai mișcării sindicale, de pre
ședinta Federației Democrate In
ternaționale a Femeilor, de reprezen
tanții altor forțe progresiste.

★
Poporul vietnamez condamnă ener
gic explozia nucleară efectuată de
S.U.A. la 10 aprilie în Nevada —
relevă ziarul „NHAN DAN", citat
de agenția V.N.A. Poporul vietna
mez, subliniază ziarul, cere Statelor
Unite să răspundă propunerilor
Uniunii Sovietice, prin incetarea
imediată a tuturor testelor nucleare,
ca un prim pas spre eliminarea to
tală a armelor nucleare.
Noua experiență nucleară a S.U.A.
constituie o provocare periculoasă la
adresa păcii, o sfidare a năzuințelor
de pace ale întregii umanități —re
levă. intr-un editorial, ziarul mongol
„UNEN". Opinia publică din Mongo
lia, menționează ziarul, condamnă
asemenea acțiuni lipsite de răspun
dere, își reafirmă hotărirea de a acționă în continuare, alături de forțe
le progresiste de pe întreaga pla
netă, pentru înlăturarea pericolului
unei catastrofe nucleare.
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