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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușeșcu
Tovarășul Sinan Hasani, președintele Prezidiului
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, va efectua
o vizită oficială de prietenie in țara noastră
La invitația tovarășului
Nicolae Ceaușeșcu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul Sinan
Hasani,
președintele
Prezidiului
Republicii
Socialiste
Federative
Iugoslavia, va efectua o vizită

oficială de prietenie in Repu
blica Socialistă România, în a
treia decadă a lunii noiembrie
1986.»
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Prima ediție

în șpirituțșareiniltf subliniate de tovarășuț Nicolae Ceaușeșcu

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICA, LA FIECARE SORTIMENT
- INUEPUNIT RUNIC SI INTEGRAL I
Producția fizică realizată ritmic, integral, de
bună calitate la fiecare sortiment — iată
una din sarcinile ’ majore subliniate de
secretarul general al partidului, tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU, la recenta consfătuire
de lucru de la C.C. al P.C.R. Este limpede pen
tru fiecare unitate producătoare că orice răminere in urmă la realizarea sarcinilor planifi*cate se răsfringe direct asupra activității uni

tăților beneficiare aflate in imposibilitatea să-și
desfășoare normal producția datorită lipsei unor
piese sau subansamble. asupra realizării fon
dului de marfă pentru export, precum și a unor
indicatori de eficientă.
Planul fiecărei întreprinderi la fiecare pro
dus. la fiecare sortiment este, așa cum bine
se știe, dimensionat in strînsă concordantă cu
cerințele economiei naționale, este judicios fun
damentat pe baza contractelor încheiate cu be

neficiarii interni și partenerii externi. Tocmai
de aceea trebuie făcut totul ca in fiecare între
prindere prevederile planului pe acest an la
producția fizică să fie realizate neabătut. Ce mă
suri se întreprind în acest sens in întreprin
deri ? Care sînt principalele direcții de acțiune ?
Ce probleme trebuie soluționate ?
Iată cîteva aspecte pe care le urmărim în
sondajul de azi al „Scînteii".

------------ Sondajul „Scînteii" în actualitatea economica--------------Planul depășit prin buna utilizare
a capacităților de producție
S-a dovedit în practica producti
vă că in multe întreprinderi sporu
rile suplimentare de producție s-au
obținut ca urmare a eforturilor stă
ruitoare depuse pentru buna folosire
a capacităților industriale. După
cum în alte întreprinderi planul la
producția fizică nu a fost realizat
tocmai datorită insuficientei preocu
pări pentru finalizarea măsurilor
menite să asigure randamente supe
rioare în folosirea mașinilor și uti
lajelor. Indiferent de profilul de ac
tivitate în fiecare întreprindere tre
buie să se acorde o atenție sporită
gospodăririi cu eficiență superioară
a zestrei tehnice moderne aflate în
dotare, pe această cale reușindu-se
deopotrivă realizarea producției sta
bilite și crear.ea condițiilor pentru
recuperarea fondurilor investite.
La întreprinderea de mecanică
fină Sinaia, situată constant printre
unitățile fruntașele județului, s-a
ajuns in secțiile de bază să se rea
lizeze un adevărat record in utiliza
rea capacităților de producție. Ast
fel, printr-o mai bună organizare a
producției și a muncii în Secțiile! db
bază și sculării indicele de utilizare
a capacităților de producție este in
tre 93 și 98 la sută. Demn de reți
nut este și faptul că la darea în fa
bricație in acest an a încă două noi
capacități de producție, pentru 65 000
bucăți pompe de injecție s-a avut
in vedere organizarea fluxului teh
nologic, astfel incit fiecare muncitor
să poată lucra la cel puțin două ma
șini. Cum s-a acționat pentru o cit
mai bună utilizare a mașinilor și
utilajelor din dotare? înainte de toa
te s-a avut în vedere policalificarea

muncitorilor. Iată, de curînd, peste
400 de muncitori au absolvit cursuri
pentru o a doua meserie, ceea ce le
va permite ca atunci cind cerințele
o vor impune să se integreze rapid
în procesul de producție.
De multe ori in unele întreprin
deri se pot auzi încercări de a insista
asupra caracterului exagerat de mo
bilizator al unor indicatori de plan
la producția fizică, argumentindu-se
prin greutățile așa-zis obiective întîmpinate in realizarea parametrilor
de utilizare a capacităților de pro
ducție stabiliți. întreprinderea de pa
nouri Și tablouri electrice din Ale
xandria vine să contrazică o aseme
nea optică. în acest an nivelul pla
nificat de utilizare a mașinilor și
utilajelor din dotare — 85 la sută,
evident ridicat, a fost nu numai atins
sistematic, ci chiar depășit — cu 5

procente — valoarea producției su
plimentare de echipamente de auto
matizări electronice și electrotehni
ce ridieîndu-se ia peste 30 milioane
de lei. Care este suportul acestor
realizări ?
— Pentru folosirea mai bună a po
tențialului productiv — ne spune in
ginerul Dumitru Tulpan, șeful ate
lierului mecano-energetic. ne-am
axat eforturile în mai multe direc
ții, cum ar fi: pregătirea anticipa
tă a reparațiilor capitale și execu
tarea acestora pe secții și tipuri de
mașini, măsuri care au condus la re
ducerea duratei de imobilizare a uti
lajelor și liniilor tehnologice, la îm
bunătățirea calității lucrărilor. în
cadrul acțiunii de pregătire a repa
rațiilor și de modernizare a mașini
lor, utilajelor și liniilor tehnologice
o atenție deosebită se acordă opera
țiilor de recondiționare a pieselor
de schimb și subansamblelor, volu
mul acestora sporind în acest an cu
peste 25 la sută față de anul trecut.

Tehnologiile moderne - la baza
unor însemnate sporuri de productivitate
La un recent schimb de experien
ță organizat la întreprinderea ..în
frățirea" din Oradea pe tema înfăp-;
tuirii programelor de organizare și
modernizare a producției, ing. Emil
Mărginean, directorul întreprinderii
orădene. afirma: „Fiecare operație
poate fi mecanizată, automatizată,
îmbunătățită din punct de vedere
tehnologic, astfel îneît efortul oame
nilor să se reducă permanent și să
se obțină o cit mai înaltă productivi
tate a muncii". Iată cîteva exemple
de noi tehnologii de mare producti
vitate care vin să confirme afirmația,
directorului întreprinderii ..înfrăți-

rea". înlocuirea operațiilor de lepuire
eboș cu rectificare plană pe mașinile
eu platou rotativ asigură o creștere
de 1,4 ori a productivității muncii.
Un. alt. exemplu: prelucrarea piese
lor cu configurație complexă (roți
dințate etc.) prin utilizarea progra
melor elaborate cu ajutorul calcula
torului electronic. Eficiența? Un spor
de productivitate de 2,4 ori. Ce im
plicații are introducerea tehnologii
lor de virf arată și extinderea detensionării pieselor prin vibrații care
se soldează cu o creștere a produc
tivității de peste opt ori.
Ar fi insă greșit să se creadă .că

extinderea mecanizării și automati
zării rezolvă de la sine în totalitate
problema creșterii productivității
muncii. Tot atît de important este
să se asigure și o bună organizare a
muncii, a fluxurilor de fabricație, fo
losirea la maximum a mijloacelor
moderne de producție din dotare. în
această direcție se cuvine' amintit
faptul că s-a extins poliservirea la
36 de mașini, revenind in medie ța
un lucrător 3.8 mașini de debi
tat, 2.8 la mașini de alezat și 3 la
mașini de rabotat. Și încă un as
pect. Recenta adunare generală a
reprezentanților oamenilor muncii
din întreprindere a adoptat 22 de
măsuri pentru creșterea productivi
tății muncii, cele mai multe vizînd
introducerea și extinderea unor teh
nologii noi de mare randament, cum
ar fi : montarea primei celule fle
xibile, extinderea tehnologiei de
tratament termic prin iononitrurare.
extinderea controlului preciziei de
poziționare a subansamblelor mobile
cu ajutorul interferometrului cu
laser etc. îmbucurător este faptul că
o seamă dintre măsurile stabilite
vor fi realizate încă din luna de
cembrie a acestui an.
Măsuri judicioase în vederea creș
terii productivității muncii prin in
troducerea în fabricație a unor teh
nologii noi avansate au fost adoptate
și în cadrul întreprinderii de mașini
unelte din Suceava. Astfel, aici se
află in stadiu de omdlogare o nonă
tehnologie de realizare a roților
melcate, în varianta pe bntnc din
oțel. Precizăm că acest tip de roți se
executau din bronz, un material de-

SONDAJ DE OPINII ÎN RlNDl L CETĂȚENILOR REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Pentru pace, în numele vieții
Dacă femele cu femeie, printr-un
referendum la scară mondială, ar
avea posibilitatea să se pronunțe
cu privire la pacea lumii, iar cuvîntul lor ar deveni lege pentru toate
guvernele, războiul n-ar mai fi po
sibil. Fiindcă nu există femeie care
să nu respingă, prin însăși menirea
ei de a da viață, ideea de amenin
țare a vieții pe pămînt.
în aceste zile marcate prin noua
inițiativă de pace a României so
cialiste — reducerea armamentelor,
efectivelor si cheltuielilor militare
eu 5 la sută și consultarea poporu
lui. cu privire la aceasta, printr-un
referendum — am consemnat, pen
tru cititorii noștri, opiniile cîtorva
femei de diverse vîrste și profesii
în legătură cu semnificația acelui
DA hotărît pe care ne-au declarat
că vor să-1 spună PĂCII. VIEȚII
PE PĂMÎNT.
— Sînt medic pediatru si sint
mamă sau poate trebuia să spun
întii că sint mamă și apoi medic —
se „definea" doctorița Ana Culcer.
care. în cadrul Spitalului clinic
municipal București, răspunde de
cei mai mici pacient! : cei din sec

ția de nou-născuți. Iubesc foarte
mult copiii și doresc din tot sufle
tul ca ei să crească oameni adevărați. Iar acest drept, noi. oamenii
mari, du li-1 putem garanta decit
prin pace. Ei sînt viitorul. Speranța
noastră de viață.
Comunista Georgeta Sava e o
mină de femeie, în vîrstă de 35 de
ani, subțirică și sprintenă ca o
fetișcană. De fel — de Ia cîmpie.
din județul Călărași — ne declară
că se consideră vrînceancă nu nu
mai fiindcă și-a ales ca tovarăș de
viață un fecior din munții Vranoei.
ci. mai ales, fiindcă i-a dăruit acestuia, în cei 15 ani de căsnicie,
șapte copii, unul mai frumos decit
altul. Ca Vrincioaia... In satul lor.
în Măgura Jitiei, multi chiar. îi zic,
mai în glumă, mai în serios. Vrîncioaia ; si dacă întrebi de casa
Vrincioaiei, măgurenii îți vor arăta,
sigur, casa ei...
— Casa cu șapte flori în feres
tre — completează ea cu mîndrie.
Cind vin acasă dinspre Jitia, cum
e drumul spre casa noastră în pan
tă. asa și văd. din capătul priporului, căpșoarele la geam : ca pe

a cheltuielilor militare mondiale, cum
propune România,s ar economisi

50 MILIARDE DOLARI
sumă din core s-ar putea crea :

cu sprijinul
corespondenților „Scinteii”
(Continuare in pag. a IÎI-a)

MILIOANE LOCURI DE MUNCĂ
IN INDUSTRIA CIVILĂ
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ARGUMENTELE VREDNICIEI IN FRONTURILE DE LUCRU
ț

SECVENȚE DIN MUNCA Șl VIAȚA CONSTRUCTORILOR
PREZENTUL ISTORIC
LA METROU. Cum să reinnodăm firul călătoriei re
portericești începute în
„Scinteia" nr. 13 757 din 14
noiembrie 1986 și consacra
te făuritorilor metroului ro
mânesc ? Doar într-un sin
gur fel : căutînd să ajun
gem. pe cît este cu putin
ță. la izvorul faptelor. La
fronturile de lucru, aoolo
unde oameni vrednici scriu
una dintre cele mai cute
zătoare pagini de ctitorie
pașnică a acestor ani. Dar
mai înainte...
Mai înainte a fost o...
sîmbătă. După orele 14. La
comitetul de partid al me
troului se primește o co
municare :
— Scutul ce înaintează
pe sub bulevardul Ana
Ipătescu a întîlnit un ob
stacol.
— Nisip cu apă ? intră in
alertă secretarul de partid.
— Nu... Dulapi groși, de
stejar. Par carbonizați...
Proiectantul zonei res
pective este trimis urgent
la fata locului. In astfel de
împrejurări deciziile se iau
prompt, numai în cunoștin
ță de cauză. împreună cu
construetorul. Constructo

rul ? Minerii din sectorul
inginerului Titu Vlădoiu.
îl întrebăm :
— Ce căutau dulapii aceia în adine ?
— Erau... ghizdurile unei
fintîni de cîndva. Perfect
conservate.
Istoria de sub vatră a

la trainica moștenire pen
tru viitor pe care cei de
azi o lasă celor de mîine...
Dar prezentul istoric la
metrou se scrie si cu ra
poartele de muncă ale mi
nerilor lui Ion Anica. mais
trului Petrus Parasche si
inginerului Constantin Sto-

METROULUI

Titu Vlădoiu răspunde ou
mirare in glas :
— Normal. Am adus ur
gent un ciur vibrator, care
mărește randamentul cu
peste 30 la sută. Cum nici
ciștigul ăsta nu ține pasul
cu înaintarea din tuneluri,
am propus ca ciuruirea a-

<7lmp revoluționar,
oameni revoluționari
Bucureștiulul... întruchipa
tă. de astă dată. într-o fîntînă care a astîmpărat
cîndva setea oamenilor.
— Cum s-a mers mai
departe ?
— Tăind si cu dalta, nu
actionînd numai cu unel
tele obișnuite ale mineri
lor.
Iată, așadar, că Istoria
prezentului din adîncul Ca
pitalei se scrie si cu dalta,
într-o tenaoe si bărbăteas
că confruntare. Cu gindul

ian. Au ieșit din schimbul
III si au așternut negru pe
alb : „se pierde timp pre
țios cu ciuruirea manuală
a materialului de injecție.
Este vremea să se afle o
soluție la această proble
mă". Aveau ochii cîrpiti de
nesomn. '— o noapte de
muncă, in adînc. lasă tot
deauna urme — si totuși
l-au așteptat pe șeful de
brigadă. Să fie siguri că
oererea lor află rezolvare.
— A aflat ?

oestui material, de care nu
se pot dispensa oamenii
din front, să se execute
oentralizat si mecanizat,
pentru toate tunelurile.
Asta, socotim noi. ar rezol
va deplin lucrurile, cu ran
damente ridicate,.. Mai avem în vedere dublarea unor porțiuni de linii desti
nate transportului cu vagoneții, accelerarea ma
nipulărilor . pe verticală
etc...
Prezentul Istoric la me

(II)

trou se scrie șl cu aseme
nea fapte...
CINCI ZILE CIT UN
AN DE FACULTATE... Are
34 de ani. diploma de in
giner a obținut-o în» urmă
cu zece ani și : „de un an
și ceva am venit la metrou
să-mi înoerc puterile". Nu
mele lui ? Pamfil Ciugudean. Locul de muncă ?
Atelierul de proiectare hi
dro si geologie al între
prinderii Metroul — Bucu
rești.
— S-a ivit prilejul unei
asemenea încercări ?
— S-a ivit, la lucrările
din stația „Piața Victoriei".
Aici, in „Piața Victoriei",
acționează mai multe bri- *
găzi. Una e condusă de ing.
Toader Grosu și aparține
de Centrala de Construcții
Căi Ferate, Antrepriza Me
trou. Ea a pus in operă,
într-un timp extrem de
strins, betoanele care for
mează planșeul superior.
La suprafață se circulă
dinspre Aviatori ori Kiseleff (și fn sens invers) spre
Ana Ipătescu si Victoriei.

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

Anica FLORESCU
(Continuare în pag. a V-a)

Un urgent
si nobil
imperativ
al istoriei

Gheorqhe IONITA

Ei sînt schimbul de miine ol ortacilor de la întreprinderea
minieră Sărmășag. Elevi ai anului I B - profesională - din
cadrul Liceului industrial minier din Sărmășag, tinerii din
fotografie dezleagă tainele meseriei nu doar în modernele
laboratoare și cabinete de specialitate, ci și în subteran,
acolo unde se află viitoarele lor locuri de muncă. Pe deplin
conștient de însemnătatea dialogului viu, direct, cu viitorii
mineri, maistrul Kovacs Istvan le spune, înainte de a’ pă
trunde în mina care-i întîmpină cu tradiționalul „Noroc
bun I” înscris la intrare, Ce trebuie să facă fiecare la locul
repartizat. „Sînt abia la început, trebuie să li se explice în
amănunțime fiecare acțiune pe care o întreprihdem — preci
zează maistrul. Tot ceea ce învață în școală urmează să
aplice în cadrul orelor de practică productivă. Și nu oricum,
ci foarte bine încă de Ia început". Da, așa este. Foarte
bine încă de la început — iată Imperativul sub care se
desfășoară activitatea la această redutabilă școală a muncii
minerești, școală care a dat și dă an de an noi contingente
de ortaci. Priviți-i cu atenției Sînt cîțiva dintre cei peste
700 de elevi care învață mineritul la Liceul industrial din
Sărmășag. Ei sînt schimbul de mîine al ortacilor sălăjeni.
(Eugen Teglaș).
Foto: Sandu Cristian

niște flori neastimpărate. Si cît qș
fi de ostenită, și cît as fi de împo
vărată. pasul mi se întețește ca Prin
farmec. Și ei aleargă să mă întimpine. si mi se umple inima de
bucurie. Dar să, vedeți cu cită
nerăbdare își așteaptă tatăl ! Bărbatu-meu. Alexandru, e buldoze
rist. lucrează pe un șantier si vine
acasă numai la sfîrșit de săptămînă. In ziua aceea, copiii mamei cei
cuminți devin de nerecunoscut : vin
într-un suflet de la școală, nici nu
se ating de mîncare. își fac de lu
cru. dar nu-și dezlipesc ochii de la
geam. „Vine tata !“ — dă semnalul
careva dintre ei. Și atunci, cei
mici năvălesc spre poartă, strigă
„tata-tata" și, cum e el voinic, ia
cite doi-trei dintr-o dată în brațe...
Eu mi-am pierdut tatăl de copilă
și știu ce înseamnă să n-ai tată de
așteptat. Și, se știe, un război în
seamnă. in primul rînd. tați care
nu mai vin. De aceea doresc din
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Pe un pămînt al păcii
vrem să trăim in pace
uz •

O, dacă-i dat să cadă ceva, din cer, să cadă
doar ploaia așteptată de-un însetat ogor,
doar fulgii să-nvelească în plăpumi de zăpadă
cimpia ce-și visează belșugul viitor I
O, dacă-i dat să ardă ceva, atunci să ardă
doar focul ce-n cuptoare ne rumenește pîini
și-n seri de iarnă pruncii ni-i strînge lingă vatră
s-asculte povestirea sfătoșilor bătrini I
O, dacă-i dat să piară ceva, atunci să piară
pe totdeauna spaima cumplită de război
și nicăieri în lume să nu mai fie-o țară
in care se sting oameni înfometați și goi I

Vor unii azi planeta s-o ducă la pierzare
dar omenia-și strigă îndemnul din Carpați :
— Toți împotriva morții, uniți-vă, popoare I
Pe un pămînt al Păcii vrem să trăim ca frați I

Victor TULBURE
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In anii copilăriei mele s-a vorbit
mult despre războitei abia încheiat
și de care cei mai virstnici își aminteau cu spaimă și durere. In
adolescență i-am citit Pe H. Barbusse, E.M. Remarque. E. Heming
way, Rebreanu. Camil Petrescu.
Cărțile lor relatau experiența zgu
duitoare a anilor 1014—1918. Abia
imi luasem bacalaureatul și cum
deschideam ziarele ori învirteam
butonul aparatului de radio aflam
despre conflictele armate izbucnite
intr-un colț ori altul al lumii. Cei
din imediata mea apropiere, cu
care stăteam de vorbă, priveau în
grijorați spre ziua de mîine. La
Roma, Mussolini preluase condu
cerea. Citlva ani mai tîrziu, la
Berlin, Hitler își instaurase dom
nia. Despre fascism, despre perico
lul pe care îl purta cu sine o doc
trină promovînd cultul forței, beția
de putere și beția de supunere,
disprețul pentru valorile rațiunii și
ale culturii, scriau pagini grele de
adevăruri si de răspundere Malraux. Ehrenburg, Brecht. Bogza.
Preveneau asupra inevitabilelor
consecințe pe care le va avea ex
pansiunea tuturor formelor de
violență ridicate de fascism la ran
gul unei credințe infailibile și ab
solute. De care nimeni n-avea
dreptul să se îndoiască și in nu
mele căreia toți aveau datoria să
omoare ori să moară. Avertizau asupra iminentei unei conflagrații
mondiale. Cind foarte tînăr încer
cam să mă găsesc și să mă exprim
într-o artă ce mă pasiona mai mult
decit orice altceva, mergeam spre
teatru însoțit de știri alarmante din
Abisinia, din Spania, din Austria
și în care se deslușea limpede cum
se lățește și se apropie de noi in
cendiul. Numai cine ținea cu dina
dinsul să fie orb nu le lua in sea
mă. Curînd a izbucnit ceea ce s-a
numit cel de-al doilea război mon
dial. Multi oameni . dragi mie au
pierit între 1939—1943 și multi alții
tot atît de dragi s-au reîntors în
semnați pentru totdeauna cu răni
fizice și sufletești de nelecuit. Ei
erau o mică parte din nenumăra
tele victime ale tragediei puse la
cale și dezlănțuite de nazism în
apatia. îngăduința și asentimentul
anumitor guverne din apusul Euro
pei. Despre interesele, cauzele și
împrejurările care au făcut posibilă
declanșarea războiului, despre lup
tele. atrocitățile și suferințele celor
ce l-au purtat si trăit am citit in
cărțile lui Vercors. Fadeev, Malaparte. Boll, Styron, Marin Preda,
D.R. Popescu, Paul Georgescu, pa
gini dintr-un răscolitor rechizitoriu.
Speram că in nici un loc al globu
lui nu se va mai întoarce vreodată
ceea ce acum știam atît de bine că
este un coșmar insuportabil. Nu a-

___________ Radu BELIGAN
(Continuare în pag. a V-a)

TOVARĂȘI Șl TOVARĂȘE!
OAMENI Al MUNCII DIN UZINE Șl DE PE OGOARE!

Pentru a înfăptui planurile minunate de înflorire
a patriei, pentru a putea trăi și munci într-un climat
de securitate, încredere și colaborare între toate nați
unile lumii:

SĂ SPUNEM CU TOȚII DA LA REFERENDUMUL
DIN 23 NOIEMBRIE!
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SÎNT FAPTELE
Cînd spune că e bine să judeci omul după fapte, nu după
vorbe, poporul nostru își exprimă deopotrivă înțelepciunea-i pro
verbială și statornica sa dragoste pentru lucrul bine făcut. Omul
fiind măsura tuturor lucrurilor, faptele omului, faptele lui de mun
că îndeosebi, spun totul despre el, îl reprezintă intru totul. Cu
atît mai mult, într-o societate socialistă ca a noastră, fiecare om
— așezat și animat de dorința de a face totul pentru mai binele
cinstit al lui, al familiei și tovarășilor lui, al țării întregi — se va
strădui mereu să fie așa cum se dorește el și cum il dorește co
lectivul în care trăiește și care-l apreciază și-l prețuiește nu după
ce-ar fi in stare să facă, ci după ce face el efectiv în munca
socială.
Trecind dincolo de fapte. întotdeauna un fapt deosebit îți va
dezvălui gîndul bun, priceperea, hărnicia și abnegația celui ce
l-a săvîrșit, iar — ca un corolar al tuturor acestor resorturi umane
ale muncii - exigența și autoexigență omului. Pentru că nici un
lucru bun, deosebit, nu poate fi realizat și repetat fără acea ne
cesară privire exigentă spre propria muncă, fără a-ți măsura mai
întîi țu exact și corect puterile, fără a te dărui trup și suflet
ideii și dorinței de a face ceva deosebit, răspunderii sociale de
a munci astfel incit să poți spune oricînd cu mîndrie „Și eu am
contribuția mea faptică, modestă, dar concretă, la dezvoltarea și
înflorirea țării mele, la ridicarea ei pe culmile civilizației socia
liste 1"

Acesta este și îndemnul, de atîtea ori repetat de conducerea
partidului nostru : de a face totul pentru ca fiecare, la locul său
de muncă, să se autoanalizeze cu exigență comunistă și să se
mobilizeze cu energie revoluționară pentru a sluji cît mai bine
societatea, țara. O ilustrare concludentă a exigenței cu care
fiecare este dator să-și privească munca a fost dată și de prin
cipalul eveniment politic al săptămînii pe care o încheiem azi :
Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., organizată din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu. Punînd în evidență ceea ce
este bun, și constituie experiență înaintată, în munca ce se des
fășoară în diverse domenii economico-sociale, consfătuirea a
procedat la o analiză de înaltă exigență a fiecărui sector de
activitate, indicînd direcțiile în care trebuie să se acționeze
pentru realizarea exemplară a planului pe acest an și începerea
în bune condiții a anului 1987. in felul acesta, recenta con
sfătuire s-a constituit într-o nouă dovadă grăitoare a consec
venței cu care partidul nostru urmărește înfăptuirea pas cu pas
a tuturor obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-Iea, eveniment
de importanță crucială pentru țara noastră, de la care se vor
împlini doi ani chiar în cursul săptămînii care începe mîine.
Dorința lucrului pentru țară bine făcut, exigența și autoexigen
ță în munca de zi cu zi constituie și numitorul comun al faptelor
deosebite comunicate redacției noastre în ultima săptămină,
din care am selectat cîteva pentru această pagină.

Hărnicia
-înaintea vorbelor

Al cincilea bulgăr
Răspunzi nd invitației făcute in
vară de inginerul Vasiie Tudor,
directorul minei Filipeștii de Pă
dure, de „a vedea cel mai tîrziu
în. noiembrie o nouă exploatare la
suprafață", ne pregătim să fim
părtași la deschiderea lucrărilor și
livrării primelor tone de cărbune.
— „Micro V" este într-un fel în
incinta minei. Ia mai puțin de
2 km, așa că vom face drumul pe
jos —. ne spune inginerul geolog
Ilie Florescu. Poate mai aveți de
notat cite ceva...
— Din cite știm. npua exploa
tare a fost pregătită pentru . a in
tra in producție în timp foarte
scurt. .
— Intr-adevăr, in mai puțin de
4 luni. A fost însă o muncă in
tensă. fără răgaz, cu toții eram,
cum se zice, cu ochii la ceas. Pen
tru a avea o imagine mai clară a
ceea ce am făcut aici, reți
neți cîteva cifre : am descopertat
aproape 140 000 metri cubi de
steril, cît un bloc construit pe o
suprafață de 1 000 metri pătrați,
cu înălțimea de 130 metri, am
executat 48 de foraje, cu o adîncime • totală de peste 1 060 metri..
— Aveți emoții, tovarășe direc
tor ?
— Ei, cum să nu ! Toate cerce
tările ne-âu- dat speranțe, dar,
uite. ;se sapropie, „momentul ade
vărului". Cu subinginerul Gheorghe Cirlșngs.cy, .șeful microcariete■lor, cuiiuejjcawaittrtsiH s Cprnel Sto

Medicii din
Mălăiești
Eugen e din Toplița. Enikd — din
Cărei. Ea este medic generalist, el
-- pediatru. Ambii'au studiat medi
cina la Tg. Mureș și, după absolvire,
au venit in județul Vaslui.
Cea însemnat pentru ei Vasluiul?
în primul rind, un eveniment pe
plan personal : destinele lor nu au
mai fost paralele, ci s-au unit într-unul singur, prin căsătorie. Apoi,
după cum povestesc chiar ei, depli
na afirmare profesională, marile sa
tisfacții pe care ți le dă reușita in
lupta medicului pentru viață.
— Puteam rămine in oraș, ne spu
ne Eugen. Aveam un loc de muncă
în spital, apartament cu tot confor
tul. Dar intr-un spital sînt mulți
medici, iar noi doream, poate in
chip romantic, să fim trimiși unde
va... Am cerut — și ni s-a aprobat
— să mergem la țară, intr-un sat
ascuns, parcă, intre dealuri și văi, la
Mălăiești.
Mulți se vor întreba cum s-au pu
tut acomoda doi tineri orășeni cu
concepții foarte moderne despre via
ță in acest sat îndepărtat de ceea
ce ■ îndeobște se numește „civiliza
ție" citadină. Ba unii, care se pling
că au fost repartizați prea departe
de casă, ar fi de-a dreptul contrariați aflind că familia Langhaus nu
s-a mai prezentat la repartiție, după,
anii de stagiu. A hotărît să rămină
la Mălăiești.
Cînd i-am cunoscut, zilele acestea,
aveau „vechime" : mai bine de un
an de cind se aflau acolo. Eugen, ca
șef al secției de recuperare a copii
lor distrofici, Eniko ingrijindu-se de
adulți. Locuința rezervată — mai
spațioasă și mai confortabilă decit
multe de la oraș — a devenit un
adevărat cămin pentru această tinără pereche de medici. Mai întîi
ne-au, prezentat insă spitalul. La
etaj — copiii, pacienții lui Eugen.
Marea lui bucurie sînt cei care, în
urma unor răbdătoare și competente
îngrijiri, au revenit la greutatea
normală, au căpătat vigoare. în toa
te încăperile — curățenie, ordine, o
ambianță intimă, mai greu de reali
zat . in unitățile mari. Este meritul
lui Eniko, care, pe lingă atribuțiile
de medic generalist — de care se
achită, după opinia sătenilor, cu de
votament și bune rezultate — este
și gospodina exigentă a instituției.
li întreb dacă nu cumva se plicti
sesc aici, in acest colț îndepărtat.
Zimbesc :
— Nu avem timp de plictiseală.
Munca e pasionantă și încrederea
oamenilor, pe care simțim că am
cucerit-o, nu trebuie dezmințită. Iar
în timpul liber ne bucurăm de na
tură. Recent, am obținut carnetul de
conducere și putem face plimbări in
. împrejurimi...
Satul Mălăiești i-a adoptat. Ei s-au
integrat, par a fi acolo de cînd lu
mea. Oamenii ii iubesc, autoritățile
ii stimează. Ce și-ar putea dori mai
mult doi tineri medici?

Rodica ȘERBAN

jan și. Costică Marchidan, cu buldozeriștil Ștelian Nuță și Eugen
Vuchici discutam aproape zilnic.
Parcă fără să vrem, de fiecare
dată ne întrebam dacă vom găsi
cărbune. „Găsim, tovarășe director
— îmi spuneau — găsim și o să
fie bun".
Ajungem In exploatare.
— Gata ! — zice subinginerul
Cîrlănescu. începem I A venit ziua
ca. microcariera IV să predea șta
feta. De azi, o preia micro V.
Poate o întrece.
Zgomotul motoarelor ne acoperă
vorbele. De fapt, nimeni nu are
chef de discuții. Cu ochii ațintiți
la excavator, privim fiecare miș
care, ca și cum pînă atunci nu am
mai fi văzut o asemenea mașină.
Cupa se afundă, zumzetul motoru
lui se accelerează, o mișcare lentă
și apoi brațele o ridică la înălți
mea mașinii. Din nou o mișcare
și masa de cărbune cade In pîntecele de fier al mașinii.
O cupă, altă cupă și Încă
una. Mașina, prima mașină cu căr
bune, pornește spre siloz, spre
stația de sortare.
Iau în pumn un bulgăre de căr
bune.
— Păstrează-1. e din prima
„șarjă" — mă îndeamnă subingi
nerul Cîrlănescu. EU am de Ia
toate cele cinci microcariere din
Filipești.

Ioan MARINESCU

Unul din cei care la trei minute
primesc o casă nouă

Celor din Nojorid,
munca le dă un pres
tigiu anume. Vn ar
gument : din 1979
încoace n-a fost an
in care locuitorii acestei prospere co
mune din vecinăta
tea Oradei să nu fie
răsplătiți cu „Ordi
nul Muncii" pentru
hărnicia lor in între
cerea socialistă pe
tară desfășurată in
tre consiliile popu
lare. O adevărată
panoplie a vredni
ciei: 7 înalte distinc
ții. dintre care 5 acordate pentru pri
mul loc adjudecat in
competiția celor mai
de ispravă gospo
dari. Cea mai recen
tă sărbătoare : luni
după-amiază local
nicilor le-a fost lu
minat — pentru a
treia oară consecutiv
— „Ordinul Muncii"
alasa I.
Aproape tot ce în
seamnă atribut de
comună modernă este
și aici zestrea aces
tor ani. în acest
sens, cifrele spun

mult. Fie și dacă am
reține doar faptul că
in nici două cinci
nale, în cele 7 sate
ale comunei s-a in
vestit mai bine de
o jumătate miliard
de lei. Si cite reali
zări nu intră in că
mașa acestor cifre !
De la producții agri
cole pieptiș așezate
„in scară", de la o
seamă de obiective
care aproape că au
inzecit in acest in
terval puterea eco
nomică a comunei —
complexe de ingrășare a tineretului bo
vin, ferme avicole șl
sericicole, o autoba
ză, o mare fazanerie,
o stație de reprodu
cere a puietului de
pește aflată in con
strucție — la senini-,
ficative împliniri edilitare : 12 blocuri
de locuințe, școli noi
„ca la oraș", dispen
sar uman, brutărie,
centrală telefonică,
32 km rețea de ali
mentare cu apă. dru
muri
modernizate,
spații comerciale, u-

Din multe scrisori pe care și în această săptămină poșta le-a lăsat în. redacția
noastră, publicăm în această pagină una trimisă de un mai vechi corespondent
voluntar al „Scinteii".

S-a întors „Zimnicea" acasă!
După un voiaj de 92 zile și tot atitea
nopți, ancorind în opt porturi: Casablanca.
Londra. Anvers. Hamburg. Bremen. Limasol, Mersin și Iskenderun, parcurgind
peste opt mii de mile marine, ducînd pe
aceste meleaguri produse ale industriei
românești și aducind în țară mărfuri
necesare, motonava de 4 620 t.d.w. „Zimnicea" s-a reîntors în aceste zile acasă.
Cu modestia care-l caracterizează pe
marinarul nostru de cursă lungă. Ion
Jercan, căpitanul navei, pe spune :
„A fost o călătorie obișnuită". Dar din
discuție am remarcat că numai despre o
călătorie obișnuită nu putea fi vorba prin
„împărăția" vinturilor despletite ale toam
nei.’ Drumul prin cele șapte mări a însem
nat mai multe zile și nopți de furtuni
cumplite, fenomene care nu au împiedicat
ca nava să-și respecte întocmai itinerarul,
fără să Intîrzie in vreun port, mărfurile
fiind livrate la timp beneficiarului. între

gul echipaj făcindu-și datoria așa cum
trebuie ; nici o defecțiune tehnică la ma
șini : mecanicul-șef Ionel Popa, cu tot
compartimentul mașină, au efectuat decarbonizări la motorul principal și la cele
două motoare auxiliare, au verificat și re
mediat toate defecțiunile de la electropompe cu mijloacele bordului. La secția
punte s-a rașchetat de la prova la pupa
și de Ia arboradă pină la linia de pluti’-e.
vopsindu-se toată nava în întregime. Nici
o defecțiune la instalațiile de bord și
aparatele de navigație... Și < nici o „defec
țiune" în comportarea oamenilor.
După 92 zile, tînăra navă a flotei noas
tre — ca si orașul care-i poartă numele
„Zimnicea" — cu cei 26 de fii ai săi. acos
tează la limanul drag al patriei.
Cu satisfacția datoriei împlinite. Acum,
ca și pină acum, ca și mereu în viitor 1

Șerban GHEORGHIU

„AGROPASTORALA ’86“

Foto : Sandu Cristian

nități prestatoare de
servicii.
bază de
agrement în jurul
unui ștrand cu apă
termală etc.
Tot ce se vede
poartă semnătura ob
știi, a inițiativei ei.
„Am învățat să pu
nem faptele înaintea
vorbelor — ne spu
ne tinărul primar al
comunei, loan Chir
vâri. Acum, gindul
nostru e unul singur:
situarea pentru a pa
tra oară consecutiv
în fruntea întrece
rii dintre consiliile
populare".
Răspunzindu-ne la
întrebarea „Ce soco
tește că trebuie si
Știe cu deosebire, la
ce trebuie, să se pri
ceapă mâi bine și
mai bine un primar
de comună?", prima-,
rul Nojoridului ne
spune : „La agricul
tură, la investiții și
la pedagogie. Pentru
că totul depinde de
oameni". Concludent
răspuns !

Un cartier — Colentina. O ani ; după aceea Felicia — 2
stradă — „Răscoala 1907". Un ani. De aceea. întreprinderea
bloc, dintre multele abia ridi
ne-a repartizat această nouă lo
cate — blocul 16. Intr-adevăr,
cuință. corespunzătoare cu con
iată oameni care urcă pe scări figurația actuală a familiei
mobile, frigidere, mașini de spă
noastre. Ne place, sîntem mul
lat. televizoare si alte lucruri.
țumiți de ea. chiar dacă — știți
Ne oprim la prima scară.
cum se întîmplă — constructo
— Bună ziua si bun venit în
rul a lăsat oam mult de curățat
casă nouă ! Cum vă numiți ?
și de retușat în urma grabei
— Bună ziua și mulțumim de sale. Cînd vom termina finisa
urare I Sîntem familia Negoiță.
jul. cînd totul în jur va fi cură
Soția — Elena: eu — Vasiie.
țat de moloz, cînd. desigur, vor
...Punem și noi un „umăr de apărea în jur magazinele — va
ajutor" pină la etajul doi si
fi foarte frumos, și bine, si în
intrăm în apartamentul cu nr. 9 aoest nou cartier care nici el
să vedem casa și să stăm oleacă
nu e departe de locul nostru de
de vorbă, pînă mai răsuflă și muncă.
oamenii. Casa — spațioasă, ară
....Nu-i ținem ne oameni prea
toasă și luminoasă : 4 camere, mult de vorbă fiindcă au treabă
bucătărie, dependințe, balcon în cu aranjatul lucrurilor. Facem
tins. cămară, debarale, tot ce tre o fotografie cu toată familia si
buie. Rugăm gazda să ne spună plecăm, iirindu-le să stăpînească
pe scurt „povestea" aoestei mu
sănătoși „casa cu trei fete"!
tări :
— Deocamdată, cu trei fete
— Amindoi sîntem muncitori — intervine soția. Sîntem tineri,
Ia întreprinderea „Mecanică soțul ane 34 de ani. eu 30. și nu
fină", de lingă Obor. Ea. recti
se știe dacă nu va apărea si
ficator ; eu, maistru strungar. vreun băiat !
Cînd ne-am căsătorit, prin anul
*
1975. am primit bineînțeles, ca
mai toți tovarășii noștri de
■Să spunem că instantaneul
muncă, un apartament nou ; a- acesta l-am surprins într-o zi
proape de întreprindere, peste din săptămină abia încheiată.
drum de magazinul Bucur Obor.
L-am surprins mergînd Ia înStăteam foarte bine, cum cobo
timplare într-un nou cartier.
ram din bloc erau toate la'in- >"N0i am : fost in Colentina -rdemtnă. Dar familia noastră s-a
unde în ultimele zile s-au mutat
mărit mereu : mai întîi a apă ■citi va muncitori deiia „Mecani
rut fiica cea mane — Gabriela,
că fină" și alții, mai multi, de
ațum de 9 ani ; apoi Mirela — 8 la alte întreprinderi bucurește-

Sava BEJINARIU

Gheorqhe MITROI

Ioan LAZA

Nemulțumirea
omului vrednic
Cu doi ani în urmă, la între
prinderea agricolă de stat Semlac. județul Arad, se obțineau
20 020 kg porumb știuleți la hec
tar, fapt pentru care unitatea
a primit înaltul titlu de Erou al
Muncii Socialiste. Pînă aici, ni
mic deosebit. Doar că șeful fer
mei nr. 5. în care se realizase
o asemenea ^reducție, era un tînăr de nici 30 de ani, tehnicia
nul Gheorghe Vîzog.
Poate că n-am fi amintit toa
te acestea dacă, de curind, întimplarea nu ni l-ar fi scos în
fată pe același om vrednic...
Bineînțeles, l-am întrebat des
pre porumb, de recolta obținută

In acest an. A plecat capul și a
răspuns sfios ca un elev de
școală: „Nu mă pot lăuda, n-am
realizat decît vreo 20 000 de ki
lograme știuleți la hectar, ceea
ce azi nu mai este ceva cu to
tul deosebit. Dar știu unde am
greșit, iar la anul...".
Așadar, chiar dacă a cîștigat
fncă o bătălie cu pămîntul, teh
nicianul Gheorglje Vizog avea în
suflet nemulțumirea omului
vrednic, care știe ce șl cît poa
te. Care nu este satisfăcut de
cît atunci cind se autodepășește.

Tristan MIHUȚA

Dacă trebuie, se poate!
Zi de toamnă. Razele blînde
ale soarelui mîngiiau ferestrele
tncăperii. Cei din conducerea
întreprinderii de utilaje din
Alba Iulia și grupul de tehni
cieni din unitate prezent! în în
căpere aflaseră de oe au fost
chemați. Unii așteptau să fie
întrebați : Se poate ? Dar n-au
mai fost întrebați. Li s-a spus
simplu : Trebuie ! Nimeni nu
și-a notat în calendar ziua
aoeea. Au reținut însă o altă
dată : 15 noiembrie.
Acest termen nu mai era ca
zul să fie înscris pe agendă.
Au fost încredințate colectivului
spre execuție 15 mașini de tăiat
marmură în carieră. „Aceste
utilaje nu se fabrică în țară, lr
s-a precizat. Primele utilaje
trebuie livrate la jumătatea
lunii noiembrie. Spor la trea
bă !“
Primii au demarat cei de la
serviciu] tehnic și de proiectare.
Nopți albe, discuții, soluții ac
ceptate Ia care se renunță a
doua zl. apoi de la oapăt... în
sfîrșit. s-a prins firul. L-am În

trebat pe tovarășul Petru Năsui, președintele consiliului oa
menilor muncii din unitate, cît
timp a durat proiectarea.' „Adu
nate. zile, nopți, să fi fost...
Cite să fi fost ?“
Predarea-preluarea s-a exe
cutat din mers, in mare viteză.
La turnătorie, la uzinare. apoi
Ia montai, tot ce tine de reali
zarea primei mașini românești
de tăiat marmură în cariere
avea prioritate. O prioritate
cate nu a însemnat însă aminarea celorlalte sarcini de pro
ducție.
A sosit si 15 noiembrie —
data scadentei. „La termenul
fixat am livrat 5 mașini" — ne
spunea ieri Nicolae Sabău —
directorul comercial al între
prinderii.
Așadar. „examenul" a fost
promovat. Cine dorește poate
faoe o vizită în carieră, să vadă
oe poate acest „sfarmă piatră".
Poveste frumoasă și adevă
rată.

Ștefan DINICĂ

De dragul copiilor

O sărbătoare populară. A avut Ioc In orașul Vatra Dornei și a fost Intitulată
simplu : „Agropastorala ’86". A fost, de fapt, o sărbătorire a crescătorilor de animale
fruntași. Pentru că — alături de serbarea cimpenească. hora populară și parada por
tului tradițional — a avut loc și premierea celor mai harnici și pricepuți gospodari,
care apoi au defilat pe străzile orașului într-un nesfîrșit alai, prezentînd splendide
animale de rasă unui public prezent în număr neașteptat de mare. Și publicul a avut,
intr-adevăr, ce vedea — pentru că au trecut în revistă toți cei 150 premianți de la
expozițiile organizate anterior în cele 9 comune din zonă. Deși fotografia noastră redă
numai o parte din alaiul crescătorilor de taurine — în care se pot observa exemplare
din rasa Negru de Dorna — au concurat și au primit premii și țărani care cresc cai,
oi, iepuri și nutrii, păsări de curte, porumbei, păsări ornamentale, albine etc.
Prin desfășurarea ei, „Agropastorala ’86“ s-a constituit intr-un util schimb de
experiență, care a pus în evidență faptul că în județ sînt mulți vrednici crescători
de animale, de la care au ce învăța toți cei ce trăiesc la sate.

ne. Dar îl puteam surprinde la
fel de lesne, șl la fel de edifica
tor. si în altă zonă a Capitalei, si
în altă localitate a tării. Aveam
de unde alege 1 Fiindcă in anii
noștri construcția de locuințe
— obiectiv primordial al politi
cii partidului de ridicare a ca
lității vieții — a cunoscut, un
avint nemalîntilnit la noi in
tară. Statistica arată că nu
mărul apartamentelor construi
te în cele patru decenii so
cialiste a trecut de mult de 5 mi
lioane. apropiindu-se de 6 mili
oane. In mod deosebit s-a con
struit mult în cei 21 de ani care
au trecut de la Congresul al
IX-lea al partidului : de 6 ori
mai mult decit în cele două de
cenii anterioare, nu mai puțin
decit 11 milioane de persoane
mutîndu-se în casă nouă în acest răstimp relativ scurt.
Anul 1986 este anul în care
peste 82 la sută din populația
tării a ajuns să trăiască în case
ridicate in anii socialismului. Si
procentul creste în continuare,
întrucît mereu se construiesc
blocuri noi — at.it Ia orașe, cit
și în mediul rural. Se constru
iește intr-un asemenea ritm in
cit într-adevăr azi. în medie, la
fiecare trei minute o familie
cunoaște bucuria de a se. muta
în casă nouă. Familia muncito
rilor Negoiță este una dintre
acestea 1 .
.

Ne aflam la o margine a Bucureștiului — pe strada Ciobăna
șului din sectorul 2. Acolo se
găsește o instituție cu totul aparte. a cărei organizare, între
ținere și funcționare reprezintă
sarcina unei întreprinderi bine
cunoscute în Capitală — „Electroaparataj". Instituția se nu
mește „Creșa de copii nr. 2".
In creșă e cald și bine. Direc
torul e medic. Ne spune :
— Am multi colegi de la care
aflu diferite noutăți. Eu le po
vestesc de pasiunea, ieșită din
comun, a muncitorilor care pa
tronează creșa noastră. Uitați-vă
în jur. Tot ce vă cade sub pri
viri — mobilier, instalații de
sport, de joacă, electrice, de apă.
zugrăvelile — totul e trecut prin
mîinile muncitorilor de la „Electroaparataj" — fie că au copii
aici sau nu. Dintre toți. în spe
cial tovarășul Ion Filip, secreta
rul comitetului de partid, e trup

și suflet pentru creșă. Vă propun
să facem un test. Să trimitem
chiar acum la „Electroaparatai"
pe cineva si să spună doar atît :
„S-a defectat instalația de apă
de la creșă. Ne-ar trebui un in
stalator !“.
...Am rămas la creșă pînă
după-amiază. Testul propus de
medicul-director nu se infăptuise încă ; deodată însă mur
murul din parcul clădirii — lo
cul de joacă al copiilor —- s-a
transformat in clinchete. Copiii
săriseră in brațele părinților și
prietenilor lor de la fabrică. A
avut dreptate directorul. Pentru
„repararea" instalației de apă de
la creșă veniseră nu doi. trei,
ci... 20 de muncitori, dintre cei
ce ieșiseră din schimb.
Din dragoste pentru copii !
Pentru copiii lor. pentru copiii
întreprinderii, pentru copiii tării.

Gh. GRAURE

...La întreprinderea de utilaje pentru prelucrarea
cauciucului Băicoi Începuse execuția primei mașini
românești de tăiat diagonal cord metalic. Ajunsă in
tr-un stadiu avansat, datorită unor defecte la un
subansamblu, continuarea lucrării era, după unii,
practic imposibilă. Alții au cerut chiar să se renunțe Ia
idee. Cum tinerii specialiști ai unității nu se puteau
împăca deloc cu această situație, au căutat soluții. Și
le-au găsit. împreună cu șeful de echipă, Mihai Pîrvan, au recuperat subansamblul și au făcut posibilă
execuția mașinii, care se și află în montaj Ia între
prinderea de anvelope Zalău. (Ioan Marinescu).

...în peste șapte decenii a pictat — în orele libere
rămase după munca de învățător — mai mult de
2 300 tablouri. Multe dintre aceste producții artistice
ale sale au fost donate școlilor, instituțiilor, între
prinderilor și lăcașurilor de cultură din județul Ar
geș. De curind. a dăruit leagănului de copii din
Cîmpulung 22 de picturi realizate special pen
tru micuții de aici, cărora le-a pus astfel la indemînă
un frumos, agreabil si instructiv univers de culori.
Talentatul pictor cu suflet de părinte se numește
Victorian Stăncescu ; este din Cimpulung și este aproape nonagenar. (loan Dobrescu).
...Racordați la cea mai „înaltă tensiune" a muncii,
liniorii întreprinderii de rețele electrice Sibiu au
încheiat reviziile și reparațiile pe acest an Ia instala
țiile și liniile electrice aeriene de 400. 220 și 110 kV
ce constituie magistrale de legătură intre marile zone
ale țării și asigură evacuarea puteTii din termocen
trale și hidrocentrale. înaltul profesionalism de care
dau dovadă le-a permis să execute lucrările fără ca
liniile să fie retrase din exploatare, ceea ce a condus
la realizarea unor însemnate beneficii. Și, tot începind
cu acest an. liniorii s-au preocupat pentru creșterea
numărului tehnologiilor de lucru sub tensiune, o nouă
premieră în domeniu constituind-o elaborarea tehno
logiilor speciale pentru liniile electrice aeriene de 750
kV. (Ion Onuc Nemeș).

...La cererea publicului interesat. Consiliul popular
al municipiului Craiova a luat măsura ca oficierea
căsătoriilor să se facă și în zilele de duminică, zile
cind oamenii au mai mult timp liber și pot veni mai
mulți la nunta rudelor și prietenilor. Totodată. Casa
căsătoriilor din acest oraș a fost mutată într-un local
situat vizavi de Casa de cultură a studenților. Pen
tru mai multă operativitate ! — au comentat studenții
în glumă. (M. Gheorghe).
...Un colectiv de mecanici și electricieni, condus de
Nicolae Micodan — de la Trustul județean Vaslui al
mecanizării agriculturii — a creat și produs un robot
programat să înlocuiască munca a patru-șase oameni.
Ce face robotul ? Ridică și poartă voinicește, prin
hala de reparații, motoare, piese grele și alte mate
riale ; le apucă zdravăn cu cele două brațe, le poartă
lin circa 14 metri pe șine metalice, după care le așază ușor și elegant pe bandă.
Directorul trustului, inginerul Constantin Dumbrăveanu. declara că robotul constituie doar începutul
unor acțiuni de modernizare ce se vor întreprinde aici.
(Petru Necula).

...Sînt 10 ani de cînd inginerul Nicolae Popescu a
ieșit la pensie. Dar. în tot acest timp, a continuat să
fie prezent în mijlocul colectivului de muncă de la
întreprinderea județeană de producție și prestări
servicii Rimnicu Vilcea. Ca specialist cu veche ex
periență în industria mică, el a venit la conducerea
întreprinderii cu numeroase idei și soluții tehnice pri
vind valorificarea resurselor locale. „Multe dintre
secțiile noastre — spune economistul Nicolae Rizea,
directorul întreprinderii — se datorează neastîmpăratului nostru pensionar, care ne-a pus practic la îndemînă atît soluțiile organizatorice, cit și pe cele teh
nologice". (Ion Stanciu).
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PUTERHICft MOBILIZARE PENTRU iNFftPTUIRtfl EXEMPLBRfi fi TUTUROR SARCINILOR ECONOMICE!
ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI PRIVIND PERFECTIONAREA MUNCII IN INDUSTRIE

Maximă răspundere pentru
respectarea fermă a disciplinei
de plan și contractuale
Pentru funcționarea cu înaltă precizie și eficientă a mecanismului
acordului global este necesar ca în fiecare întreprindere, la fiecare loc
de muncă să se asigure organizarea riguroasă a producției, fundamen
tarea si corelarea indicatorilor de plan. Continuînd această_ idee, in
cursul dezbaterii pe tema aplicării acordului global, organizată cu spri
jinul Comitetului județean Mureș al P.C.R. și al Ministerului Muncii,
răspunderile ce revin factorilor de conducere din inau fost relevate Răspunderile
treprinderi. centrale si ministere.
structura producției contractate cu
Cum răspund centralele și mi
beneficiarii. Organele locale de
nisterele problemelor ridicate
partid au cerut centralelor și minis
terelor
de resort să analizeze cu
in întreprinderi ?
toată răspunderea aceste necorelări
și să găsească, firește și cu sprijinul
In legătură cu acțiunile care trenostru, soluții in aceste probleme".
buie întreprinse în unitățile economice .pentru soluționarea diferitelor
probleme concrete ale activității eco
Aprovizionarea tehnico-matenomice reținem punctul de vedere al
rială ritmică — hotărîtoare
reprezentantului consiliului județean
de control muncitoresc al activității
pentru
realizarea
sarcinilor
economice și sociale, tovarășul vice
de producție
președinte Iosif Irimie :
„Se poate aprecia că problema
in dezbatere s-a relevat că genera
fundamentării și corelării judicioase
lizarea acordului global se înscrie in
a indicatorilor de plan este esența
tr-un ansamblu de măsuri luate în ul
esențelor aplicării acordului global
timul timp de conducerea partidului
și trebuie să spunem că în marea
și statului, potrivit indicațiilor și
majoritate a unităților economice din
orientărilor date de secretarul genejudeț s-a înțeles acest lucru și s-a
acționat în con
secință. Nu este
însă mai puțin
adevărat că unii
factori de condu
cere din între
prinderi, centrale
și ministere au
rămas
tributari
vechilor obiceiuri
și mentalități, de
a lă'a nerezolvate
problemele,
în
ral al partidului, in legătură cu
speranța că, în viitor.' vor găsi și so
perfecționarea mecanismului eco
luțiile potrivite. în acest sens, do
nomic,
întărirea
autoconducerii
resc să mă refer concret la unele
muncitorești și autogestiunii econoaspecte sesizate in acțiunile de ur
mico-financiare.
Astfel,
au fost
mărire a aplicării acordului global
adoptate o serie de reglementări
efectuate sub îndrumarea controlu
importante referitoare la perfec
lui muncitoresc. O primă problemă
ționarea planificării, a aprovizio
se referă la faptul că anumite con
nării tehnico-materiale, la gospodă
duceri de întreprinderi nu au luat
rirea mai bună a resurselor mate
măsurile organizatorice corespunză
riale și la imburiătățirea mecanis
toare pentru fundamentarea tuturor
mului financiar. Efectul acestor mă
indicatorilor de plan, conform legii.
suri s-a reflectat în mod pozitiv
Astfel, in unele unități normele do
în activitatea a numeroase între
consum la principalele materii pri
prinderi, printre care „Electrome, materiale, combustibil nu au
mureș", întreprinderea de sticlărie
fost defalcate pînă la nivelul forma
și faianță Sighișoara, I.F.E.T. Re
țiilor de lucru. Concret, la între
ghin. La aceste unități eforturile
prinderea „Metalotehnica" din Tirgu
proprii ale colectivelor, concentrate
Mureș, in anexele la contractele de
în vederea îndeplinirii exemplare a
acord global ale formațiilor sint în
sarcinilor din contractele de acord
scrise drept criterii de majorare
global, au putut fi fructificate Supe
sau diminuare a retribuției normele
rior în bună parte datorită unei
de consum valabile... la nivelul ie
aprovizionări tehnico-materiale co
rarhic superior, adică al secției.
respunzătoare și a desfacerii ritmice,
Ceea ce, firește, nu este de natură
integrale a producției.
să stimuleze eforturile formațiilor
Iată însă și altfel de situații ivite.
pentru buna gospodărire și econo
In practică :
misire a resurselor materiale și
• „Centrala de resort a asigurat
Energetice pe care efectiv le utili
cote și repartiții, Insă nu in toate
zează. S-au tnai semnalat linele ne
cazurile acestea sint suficiente pen
ajunsuri legate dd necorelafea intre
tru realizarea producției fizice pla
tarifele de manoperă pe unitatea de
nificate.
La electrozi grafit cu dia
produs, fondul de retribuire plani
metrul 200 cu niplu, bunăoară, pe
ficat și sarcina de creștere a pro
lingă faptul că repartiția este insu
ductivității muncii.
ficientă, nici furnizorul din Slatina
Asemenea probleme. Ivite la nive
nu își îndeplinește obligațiile con
lul întreprinderii, pot fi și sînt re
tractuale, avînd o restanță de 26,7
zolvate pe plan local, prin îndruma
tone. In aceste condiții activitatea
rea organelor de partid. Sînt însă și
de la cuptoare cu arc din turnăto
neajunsuri pentru eliminarea cărora
ria de oțel are de suferit". (Iuliu
este necesară intervenția promptă șl
Crișan, maistru la întreprinderea
efectivă a unor centrale și minis
metalurgică din Reghin).
tere de resort. Astfel, în perioada
• „Problemele apărute In dome
care a trecut de la intrarea în vi
niul aprovizionării tehnico-mate
goare a noilor reglementări referi
riale
ne obligă uneori să utilizăm
toare la aplicarea acordului global
anumite piese mai scumpe care,
la unele unități, între care combina
nefiind prevăzute in documentații,
tul de îngrășăminte chimice „Azo
sint excluse de la decontare, și, ca
mureș". „Metalotehnica" si între
atare, încarcă costurile, deși sub
prinderea de confecții, toate din Tîr
aspectul funcționalității corespund
gu Mureș, nu s-a asigurat corelarea
și sint acceptate de proiectanți.
între producția fizică și producția(Eugen Crăciun,
contabil-șef la
marfă. In alte unități, cum este
Antrepriza de construcții-montaj,
IMATEX din Tîrgu Mureș, nu există
reparații în industria chimică Tîrgu
o corelare corespunzătoare între
Mureș)".
producția fizică, producția-marfă și

• „In ceea ce privește aprovizio
narea tehnico-materială,
trebuie
menționat faptul că s-au intimpinat
unele greutăți în asigurarea ritmică
a rocilor fosfatice pentru îngrășă
minte complexe și a sitelor de pla
tină pentru fabricile de acid azotic.
Desigur, din această cauză și noi, la
rîndul nostru, nu ne-am onorat rit
mic anumite obligații față de unii
beneficiari din țară. Este limpede
pentru orice om din producție că
o aprovizionare necorespunzătoare
poate da peste cap o organizare, fie
ea cit de bună, a producției și a
muncii. De aceea, cred că funcțio
narea în condiții corespunzătoare a
mecanismului acordului global se
poate asigura dacă se respectă legea
contractelor economice, adică dacă
toate unitățile participante la pro
cesul producției materiale iși fac
datoria, își îndeplinesc intru totul
obligațiile care le revin". (Andrei
Cozoș, contabil-șef la Combinatul
de îngrășăminte chimice „Azomureș"
din Tîrgu Mureș).
Prin aceeași prismă au fost ridi
cate și unele probleme referitoare
la desfacerea producției, la înche
ierea contracte
lor de livrase a
produselor în țară
și la export. în
acest sens, s-a
desprins cerința
ca fiecare colec
tiv să întreprin
dă tot ce este
necesar
pentru
realizarea exem
plară a produc
ției
planificate
prevăzute în contractele de acord
global, producție de care au, fi
rește. nevoie alte unități ale eco
nomiei. în acest sens, se impune
ca fiecare colectiv să-și gospodă
rească tot mai eficient resursele
de care dispune, înlăturînd orice
risipă și acționînd pe căi tehnice
pentru
perfecționarea proceselor
tehnologice și reducerea consumu
rilor specifice. S-a subliniat, totoda
tă. necesitatea ca forurile de re
sort, centralele și ministerele să
analizeze mai operativ, la fața locu
lui, problemele semnalate de între
prinderi și să dea la timp soluțiile
potrivite. Pentru că, așa cum sem
nalau cițiva participant! la dezba
tere, viața a demonstrat că in cele
mai multe cazuri, în urma insisten
țelor întreprinderilor, anumite re
surse materiale său energetice de
care este absolută nevoie sint, pe
parcurs, asigurate. Deci resursele
respective există, ele trebuie însă
mai bine cunoscute și dirijate co
respunzător incă înainte de perioada
de plan.
Cit privește aspectele legate de
desfacerea producției, pînă la urmă
acceptarea pe piața internă sau la
export a unui produs sau altul, deci
contractarea
unor volume sporite
de producție fizică,. depinde nemij
locit .de factori care stau la îndemîna a înseși colectivelor ce le
produc. Este vorba, în esență, de
eforturile ce se depun pentru înnoi
rea și modernizarea producției, pen
tru fabricarea unor produse compe
titive, de înalt nivel calitativ, cu
performanțe superioare in utilizare,
realizate cu costuri reduse. în fond,
nu de producție de dragul produc
ției este nevoie, ci de produse de
certă utilitate și eficiență. Numai
în aceste condiții munca depusă de
fiecare colectiv, de fiecare om al
muncii, cu atît mai mult cu cit este
organizată și retribuită in acord
global, are o recunoaștere socială
și poate fi recompensată pe măsură.

Productivitate - calitate prin aplicarea
riguroasă a acordului global (ivi

Comeliu CARLAN
Gheorqhe GIURGIU

DE CE ATI DEPĂȘIT NIVELUL PLANIFICAT
AL CHELTUIELILOR MATERIALE?
Azi: întreprinderea de alumină din Tulcea și întreprinderea de produse
refractare din Alba Iulia
Să facem de la bun Început o precizare, care de altfel ar trebui să
fie limpede pentru cadrele de conducere și specialiștii din oricare între
prindere : neincadrarea în cheltuielile materiale stabilite reprezintă nu
numai o abatere de la prevederile planului, ceea ce este in sine un
lucru grav, dar are și consecințe negative asupra desfășurării producției.
După cum se știe, prin balanțdle materiale întocmite anual se stabilesc
cu exactitate, în strînsă corelație atît resursele, cit și destinațiile tu
turor categoriilor de materii prime, materiale și energie. Or, dacă o în
treprindere consumă mai mult decit are prevăzut prin plan inseamnă
că ori își diminuează resursele proprii, ori provoacă greutăți altor
unități, din repartițiile cărora își completează, eventual, necesarul de
materiale. Altfel spus sg creează o dereglare in șir în mecanismul apro
vizionării tehnico-materiale. -Motiv pentru care am și adresat unor cadre
de conducere din cîteva mari întreprinderi industriale întrebarea : DE
CE S-AU DEPĂȘIT CHELTUIELILE MATERIALE DE PRODUCȚIE
PLANIFICATE ?
1,

Urmarea
folosirii instalațiilor
sub capacitatea proiectată
După 10 luni din acest an, cheltu
ielile materiale planificate la între
prinderea de alumină din Tulcea s-au
depășit cu 3,5 lei Ia o mie de lei
producție-marfă. Situația este de
terminată în principal de funcționa
rea necorespunzătoare a instala
țiilor, datorită aprovizionării neritmi
ce a unității cu bauxită, leșie de sodă
și păcură. In consecință, in anumite
perioade, instalațiile au fost ținute
în funcțiune fără să producă, iar
altele, cum este cazul cuptoarelor
de calcinare, au fost oprite.
De asemenea, datorită calității ne
corespunzătoare a păcurii, a cărămi
zilor refractare livrate de întreprin
derea de produse refractare „Vultu
rul" — Comarnic, utilajele și insta
lațiile nu au funcționat la parametrii
planificați, s-au înregistrat numeroa
se opriri accidentale. Astfel, opririle
accidentale care au avut loc din aceste cauze însumează 515 ore la in
stalațiile de leșiere și 459 ore la
calcinatoare.
Am cheltuit In plus și cu trans
portul minereului din port. Datorită
^jiefolosirii la capacitate a instalații -

lor mecanizate de descărcare și Încăr
care, a liniilor de cale ferată, con
struite in acest an, mai transportăm
încă bauxita cu autocamioanele. In
felul acesta, în loc să cheltuim 1,90
lei pe tona de bauxită transportată,
plătim pentru fiecare tonă adusă cu
mijloacele auto 6,50—8 lei.
Nu putem da însă vina numai pe
colaboratorii noștri pentru depășirea
cheltuielilor de producție. Din cauza
exploatării necorespunzătoare a in
stalațiilor, executării unor reparații
de slabă calitate, utilajele nu func
ționează la parametrii prevăzuți, nu
se realizează randamentele de extrac
ție și de descompunere planificate
și, ca urmare, se consumă supli
mentar cantități mari de energie și
materii prime. Autoclavele, de exemplu, funcționează sub parametrii
planificați deoarece s-a întîrziat re
pararea și înlocuirea registrelor de
încălzire. Mă folosesc de acest pri
lej pentru a adresa un apel oame
nilor muncii de la întreprinderea
,. Gri vi ța roșie" din București, în ve
derea urgentării fabricării registre
lor respective.
Toate aceste cauze au fost anali
zate cu răspundere în recenta aduna
re generală a oamenilor muncii și
am stabilit un program concret de
măsuri, trecindu-se la aplicarea lui.
In prezent, toate instalațiile și re

țelele termice sint revizuite, se refac 200 000 lei. In acest an, cuptorul
izolațiile, se înlocuiesc armăturile, in tunel nr. 2 a fost prevăzut pentru
scopul eliminării pierderilor. Expe reparație capitală. Pentru a recupera
rimentăm noi tehnologii de încălzi din nerealizările la producția fizică
re a autoclavelor, care vor conduce am înlocuit reparația capitală cu o
Ia diminuarea consumului energetic. reparație curentă, costul acesteia, 3,2
Am reorganizat activitatea de repa milioane lei, fiind suportat de chel
rații în scopul creșterii răspunderii tuieli de producție. Așadar, sint
în realizarea unor lucrări de bună cauze de natură tehnico-organizatorică, pe care colectivul întreprinde
calitate.
rii noastre le poate înlătura, în ve
Inginer Aurel URCAN
derea realizării producției planifi
directorul. întreprinderii
cate cu cheltuieli care să nu depă
de alumină din Tulcea
șească nivelul stabilit.
Principalul obiectiv care se află în
0 consecință a nerealizării atenția noastră pentru incadrarea in
cheltuielile totale și materiale de
planului de producție
producție îl reprezintă realizarea
La Întreprinderea de produse re producției planificate, In acest
fractare din Alba Iulia, planul pe 10 sens au fost luate măsuri penluni a fost depășit la cheltuielile
asigurarea funcționării utilajelor
totale de producție la 1 000 lei pro- tru
ducție-marfă cu 68,2 lei, iar la cele la parametrii planificați și pentru
materiale cu 50,9 lei. Din această încadrarea în normele de consum
cauză s-au înregistrat pierderi în va stabilite la materii prime, combus
loare de 26,5 milioane lei. O influ tibil și energie. Sîntem hotărîti
ență negativă asupra încadrării în să facem în așa fel incit să ridicăm
cheltuielile planificate a avut-o, în activitatea la nivelul celei din pri
principal, nerealizarea producției- mul trimestru al acestui an, cind
marfâ. Dar nu numai aceasta. Au fost în condițiile depășirii planului la
depășite consumurile de materii pri producția-marfă cheltuielile totale
me cu 15 milioane lei, iar cele de .de producție s-au situat sub nivelul
gaze naturale și energie cu 4,8 mi
lioane lei. De asemenea, s-au înre planificat cu 14,9 lei.
gistrat staționări neplanificate in
Ion CRIȘAN
funcționarea utilajelor, care însu
contabil-șef
mează 55 000 ore. Din cauza nela Întreprinderea
funcționării utilajelor au fost depăși
de produse refractare
te cheltuielile de amortizare cu
din Alba Iulia
Concluzia este clară : cauzele depășirii cheltuielilor materiale se si
tuează atit in întreprinderile investigate, cit și in întreprinderile furni
zoare. Totuși, de ce au tolerat factorii de răspundere perpetuarea unor
stări de lucruri necorespunzătoare ? De ce nu s-a acționat la nivelul
centralelor industriale, al ministerelor de resort pentru eliminarea ne
ajunsurilor manifestate ? Planurile de măsuri de care amintesc inter
locutorii noștri sint, fără îndoială, binevenite. Dar de ce nu s-au apli
cat și măsurile prevăzute în celelalte planuri similare ? Un nou anga
jament, un nou plan de măsuri nu pot' recupera materialele și energia
irosite. Trebuie trecut deci hotărit la fapte.

PRODUSE COMPETITIVE, DE ÎNALT NIVEL CALITATIV

Planul la producția fizic

Instalația de control nedistructiv cu ultrasunete

ficitar. Noua tehnologie, care se '
aplica începind cu luna decembri
prevede realizarea butucului d
oțel peste care se aplică dantw
din bronz. Inițial, s-au ridicat m
meroase probleme legate de schin
" barea acestei tehnologii, dar ele t
fost rapid rezolvate de specialiși
din cadrul atelierului de proiecta
condus de inginerul Mihai Airinr
A fost executată deja o cabină sp«
cială de vopsit de mare productiv
tate prevăzută cu instalație auti
mată de siguranță. In următoare
zile, după terminarea probelo
aceasta va fi pusă in funcțiune, r
această cale cinci vopsitori vor
rcdistribuiți in alte sectoare. I
lucru este demn de reținut. La î
treprinderea de mașini-unelte d
Suceava, ca urmare a aplicării
producție a unor tehnologii n<
avansate, de înalt randament. pr<
ductivitatea muncii a crescut <
peste 3 000 lei pe fiecare muncit
in parte.

Este inutil să insistăm asupra im
portanței deosebite a controlului
calității produselor. Imaginați-vă,
de pildă, ce ar însemna nedepistarea din timp a unor defecțiuni as
cunse care pot să apară in timpul
procesului de laminare a tablelor
groase din care urmează să se rea-

lizeze conducte pentru transportul
gazelor naturale sau al țițeiului.
Iată de ce, pentru a preîntimpina
asemenea nedorite evenimente
fabricarea in țară, la întreprin
derea de aparate și utilaje pentru
cercetare din București, a unei in
stalații de control nedistructiv cu

ultrastinete constituie o mare rea
lizare, făcînd încă o dată dovada
înaltului potențial științific și teh
nic existent. De altfel, in lume, .
doar o singură firmă produce in
stalații de acest gen.
La conceperea șl producerea in
stalației au colaborat nu mai puțin
de 16 unități de cercetare -științi
fică, de învățămînt superior și de
producție, întregul ciclu cercetareproiectare-producție durînd doar
un singur an. în luna septembrie
a.c. instalația a fost livrată Com
binatului siderurgic Galați.
Performanțele înregistrate In
funcționarea instalației atestă, In
tr-adevăr, calificativul de „produs
la cel mai înalt nivel mondial'1.
Iată cîteva dintre ele: efectuează
într-o oră controlul total al supra
fețelor a 4 pînă la 6 table, făcind
posibilă detectarea unor defecte cu
o suprafață echivalentă cu un cerc
cu diametrul mai mic de 5 milimetri. Rezultatele controlului sint tipărite pe o imprimantă a calculatorului electronic cu care este do
tată instalația, sub forma unei
hărți a defectelor, precizîndu-se
exact zona și mărimea acestora,
făcind astfel posibilă intervenția
pehtru eliminarea lor. (Vlaicu
Radu).

Cum a fost pregătit învățămîntul
agrozootehnic de masă
MUREȘ Obiectivul central
generalizarea experienței înaintate
In județul Mureș, întreaga activi
tate premergătoare desfășurării învățămîntului agrozootehnic de masă
a situat în centrul atenției înfăp
tuirea, prin intermediul acestuia, a
sarcinilor ce decurg din obiectivele
noii revoluții agrare. „în acest
scop, aprecia loan Catarig, director
al direcției agricole județene — am
avut în vedere ca întreaga activita
te ce urmează a avea loc în cadrul
învățămîntului să fie organizată^ de
așa manieră incit fiecare lucrător
din agricultura mureșeană, toți lo
cuitorii satelor să cunoască atit sar
cinile ce revin județului în viitorul
an agricol, cit și, mai ales, căile de
înfăptuire a acestora. In acest scop,
întreaga tematică a învățămintului
va fi subordonată dezbaterii și în
sușirii normelor tehnologice pe cul
turi și a normativelor de creștere și
îngrijire a animalelor, situind în
centrul atenției cunoașterea și ge
neralizarea experienței unităților
fruntașe".
De la inginera Ileana Cherebețiu,
președinte al U.J.C.A.P., aflăm că,
pentru a asigura efectiv un caracter
de masă învățămîntului agrozooteh
nic. au fost organizate, pe ansam
blul județului. 1 372 de cercuri pe
profiluri, în care au fost cuprinși
cursanti cu peste 20 000 mai mulți
decit in anul 1985. Un alt amănunt : în
acest an, din zona necooperativizată. vor urma aceste cursuri aproape
3 300 țărani cu gospodărie individua
lă. ceea ce face ca. practic, toți lu
crătorii din agricultura județului,
inclusiv navetiștii, să urmeze aceas
tă formă de învățămint. Cercuri
de deZftătera vor fi organiza
te si centru personalul direcției
agricole județene. Am reținut, de

asemenea, că pentru a asigura dez
bateri de un înalt nivel, prin deci
zia biroului permanent al consiliu
lui popular județean, au fost numiți
lectori cu o bună pregătire de spe
cialitate și o experiență îndelungată.
„Predarea temelor stabilite se va
desfășura în paralel cu relevarea ex
perienței practice, concrete si. îndeo
sebi, cu generalizarea experienței
înaintate din unitățile care an de an
au realizat producții mari" — .ne
preciza Ion Riceanu, inspector la
direcția agricolă județeană. In acest
scop am reținut, pe de o parte, faptul
că au fost pregătite 80 de filme do
cumentare pe teme din zootehnie,
legumicultura, mecanizarea agricul
turii. de protecția muncii și. de si
guranța circulației. Pe de altă parte,
au fost stabilite un număr de consi
lii agroindustriale, unde lectorii, și
cursanții vor analiza la fața locu
lui preocupările unităților pentru
„însănătoșirea" pămîntului, apli
carea creatoare a tehnologiilor și
alte elemente ce concură la reali
zarea producțiilor planificate. Subli
niem. in acest sens, că un loc apar
te în acțiunea de generalizare a ex
perienței înaintate îl vor avea în
C.A.P. cunoașterea în detaliu a mo
dului In care lucrează pămintul coo
peratorii din Șăulia de Cimpie, Mu
reșeni. Sălcud și altele, iar în I.A.S.
— experiența conturată la I.A.S.
Seuca, unități In care s-au obținut
an de an producții record la aproa
pe toate culturile și în toate sec
toarele. Aceste experiențe vor fi
larg popularizate atît în cercuri, cit
și în schimburile de experiență or
ganizate la fața locului.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

IALOMIȚA

cei mai buni
Lectori
specialiști

TULCEA: După specificul fiecărei
unități și ferme

In toate unitățile agricole din ju
La toate formele din cadrul invă- . locale de partid și de stat vor con
trola permanent modul in care sint
dețul Tulcea, începind de săptămina
tămintului agrozootehnic sint cu
mobilizați oamenii muncii din agri
prinși 30 000 de cursanti. In ziua de
viitoare, în fiecare marți, se desfă
cultură, toți locuitorii sateior care
11 noiembrie a avut loc instruirea
șoară cursurile învățămîntului agroparticipă
la
lucrările
cîmpulul.
dar
lectori
desemnați
zootehnic de masă. ,.S-au concelor 600 de
și modul in care specialiștii. pregă
stituit 523 de cercuri. In care sint
pentru această activitate. Expunetesc lecțiile și dezbaterile pe care
cuprinși peste 20 000 de cursanti —
rile și dezbaterile ce au avut loc in
le susțin".
cadrul instruirilor au fost conduse
ne spune
Vasile
Dranovețeanu,
de un secretar al comitetului judesecretar al comitetului județean de
O serie de măsuri vizează generațean de partid, și la ele au participat
partid. In urma analizelor efectuate
Uzarea experienței înaintate, In acest
asupra modului cum s-a desfășurat
lectorii recrutați din cadrul organelor
scop se vor folosi publicațiile, diapo
această activitate anul trecut am
agricole județene, cercetători și spe
zitivele si filmele pe care organele
cialiști din unitățile agricole frun- r centrale le-au editat. De asemenea, a ■ tras concluzia că in unele unități
agricole nu s-a acționat corespunză
tașe.
fost întocmit un grafic de schimburi
tor. De aceea, colective formate din
de experiență și vizite de documen
Amănunte privind modul de des
activiști de partid, cadre cu munci
tare la fața locului în unitățile frun
fășurare a învățămîntului agro
de răspundere de la direcția agrico
tașe, dar și în cele cu rezultate mai
zootehnic ne-au fost furnizate de in
lă județeană și U.J.C.A.P. au urmă
slabe.
Aceste
vizite
se
vor
face
mai
ginerul Ion Avram, director general
rit modul concret în care s-a or
ales în sectoarele zootehnice, prilej
al direcției agricole, județene. „Pen
ganizat noul an de studiu pe fiecare
cu care la fața locului se vor desfă
tru ca învățămîntul agrozootehnic să
cerc în parte. Astfel, prin cuprin
șura și dezbateri.
se desfășoare potrivit normelor sta
derea intregii populații active de la
bilite și în bune condiții — ne-a
Ministerul Agriculturii și Uniunea
sate,
numărul cercurilor în acest an
spus interlocutorul — s-a stabilit ca
Națională a C.A.P. asigură o bună
a sporit cu peste 100, iar al cursanîn toate unitățile cursurile să se țină
parte din materialele necesare învăților — cu aproximativ 8 000“.
țămintului agrozootehnic, dar, din
o dată pe săptămînă. în fiecare joi.
O atenție mai mare s-a acordat
cîte ni s-a spus, nu la nivelul cerin
La nivelul fiecărei unități agri
stabilirii lectorilor. La alegerea acesțelor. De foarte multă vreme nu au
cole si localități s-a făcut re
tora
s-a ținut seama de pregătirea
mai fost editate broșuri cu tehnolo
partizarea pe cercuri de învățămînt,
cadrelor tehnice din unități, de exgii noi, planșe, nu s-au mai asigurat
periența lor și rezultatele concrete
constituite pe profiluri în cadrul fer
mulaje, iar diapozitive și filme pri
în producție.
melor. formațiilor de muncă și ce
vind tehnologiile cele mai recente la
Demn de remarcat este faptul că
lorlalte sectoare de producție. Ca
cultura plantelor tehnice și chiar la
la fiecare cerc temele propuse pen
drele din conducerea unităților agri
creșterea animalelor, pentru preve
tru dezbatere au fost alese in con
cole și a comunelor care nu au fost
nirea accidentelor lipsesc cu totul.
cordanță cu specificul activității de
desemnate ca lectori participă la
la locul de muncă al cursanților.
Așa cum s-a organizat instruirea
dezbaterile din cadrul cercurilor.
„Vor fi folosite broșurile editate de
lectorilor, unde un accent deosebit
Ministerul Agriculturii, ne spunea
Nici un lucrător din agricultură, in
s-a pus pe însușirea experiențelor
inginera Eleonora Moga, directorul
diferent de studii, de funcția pe cane
înaintate, prin îmbinarea cunoștințe
general al direcției agricole. Dar la
o are nu va rămîne în afara învățâlor teoretice cu cele practice, se ga
fiecare temă lectorii vor completa
mîntului agrozootehnic. Organele arantează că învățămîntul agrozooteh
tematicile cu concluziile desprinse
gricole județene, sub îndrumarea
nic va fi la nivelul impus de sarci
din experiența proprie, cu rezultate
comitetului județean de partid, vor
le obținute de unitățile fruntașe din
nile ce stau în fața agriculturii.
îndruma și controla desfășurarea
județul nostru. Cu prilejul instruirii
Mihai VIȘOIU
lectorilor, am stabilit pentru fiecare
învățămîntului din fiecare cerc. La
corespondentul „Scînteii"
cultură agricolă, pentru speciile de
nivelul fiecărei localități, organele
l

animale unitatea de referință din
județ, a cărei experiență va fi pre
zentată pentru generalizare. Astfel,
la cultura porumbului, sfeclei de za
hăr, florii-soarelui. cind se vor pre
da tehnologiile de cultură, se vor
face referiri concrete la experiența
cooperativei agricole Cataloi. care a
Obținut producții duble față de re• coltele medii înregistrate la nivel de
județ. în ceea ce privește creșterea
artimalelor, „etalonul" din județul
nostru sint întreprinderile agricole
de stat Macin și „9 Mai“ din Tulcea,
iar în legumicultura asociația legu
micolă Ceamurlia de Jos. Pentru cu
noașterea amănunțită a experiențe
lor respective am organizat instruirea specială a lectorilor. Ne
propunem însă să asigurăm și cu
noașterea
experienței
unităților
agricole din județul Olt și alte ju
dețe ale țării, care aii obținut cele
mai mari producții în acest an".
„Faptul că s-a stabilit ca, în toate
cercurile, cursurile să se desfășoare
numai marțea oferă posibilitate de
control efectiv, ne spunea Gheorghe
Screoșteanu, președintele U.J.C.A.P.
în ziua respectivă, la sate. în toate
unitățile agricole, s-a stabilit să nu
se organizeze alte activități".
In privința controlului pe care
II exercită organele si organiza
țiile de partid în acest domeniu,
va fi continuată o practică ce a dat
bune rezultate anul trecut. Cu pri
lejul instruirilor lunare ale apara
tului de partid, comitetul județean a
organizat analize concrete, schimburi
de experiență care au condus la îm
bunătățirea activității în majorita
tea cercurilor de învățămînt agro
zootehnic.

Neculal AM1HULESEI
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

Sincope păgubitoare
în aprovizionare
Despre modul în care înțel
unele unități furnizoare să-și re
pecte contractele încheiate, sau m
bine-zis despre cum nu se respec
termenele contractuale am mai sci
de multe ori in ziarul „Scînteie
Revenim astăzi asupra problem
cooperării, prezentînd cîteva „scut
circuite" apărute pe filiera furn
zori-beneficiari. subliniind efecte
____
păgubitoare ale așa-zisei cooperă:
dar care de fapt numai coopera
nu este. Iată faptele. întreprindea
mecanică „Nicolina" din Iași rea
zează o gamă largă de utilaje pe
tru construcții, lucrări de drumuri
hidroameliorații și boghiuri. In pr
zent în secțiile de producție a
întreprinderii ieșene o serie de U'
laje aflate in faze avansate de ex
cuție stau și așteaptă piese și su
ansamble de la alte unități.
— Este cazul celor 314 boghii
pentru întreprinderea de vagoa
din Arad, care nu pot fi finalizate
livrate beneficiarului din cau
lipsei osiilor pe care trebuia să ni
livreze intreprinderea „Progrese
din Brăila, ne spune tovarășul A
relian Baciu, directorul comercial
unității. Aceeași întreprindere tr
buie să ne livreze neintîrziat cuti
de viteză și distribuitoarele hidra
lice pentru a putea finaliza cele
încărcătoare frontale de 80 CP. 1
asemenea, trebuie spus că In preze
intimpinăm serioase dificultăți
execuția altor produse ca urmare
lipsei climatizoarelor de 12 volți
tuburilor radiatoare pe care Intr
prinderea de radiatoare și cablu
din Brașov intirzie să ni le trimi
Toate acestea au făcut ca să avt
în unitate un mare volum de pr
duse pe care nu le putem livra t
neficiarilor. cu toate că aceștia,
rindul lor. ne trimit telexuri pe>
telexuri solicitind produsele.
D
iată și un alt exemplu de coopera
defectuoasă. Întreprinderea „Sint
za" din Oradea înregistrează o ii
portantă restanță la unele produ
farmaceutice intens solicitate
partenerii străini. Motivul 1 Lip
fenolului pe care Combinatul petr
chimic Brazi nu-1 livrează ritrr
și in cantitățile contractate.
Și lista exemplelor ar putea co
tinua. Ce concluzie se desprind'
Sint incă multe întreprinderi ca
nu-și respectă termenele contra
tuale, pricinuind astfel „în lanț"
serie de neajunsuri economiei. (
un lucru trebuie subliniat. Contre
tele încheiate au caracter de lege
nicidecum nu sint facultative, a
cum din păcate o demonstrea
exemplele de mai sus.
Pînă la sfirșitul anului a n
rămas o perioadă scurtă
timp. Este necesar ca peste t
în fiecare unitate, la fieca
loc de muncă să se acționc
cu răspundere, astfel incit
nivelul economiei naționale
se obțină rezultate cit rr ,i
bune in realizarea sarcinilor
planificate pentru acest prim
an al cincinalului.
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VALORILE DIN MUZEE
în opera de educare patriotică, revoluționară
Una din componentele esențiale ale întregii
politici a partidului și statului nostru este for
marea unui- om nou, cu trăsături moral-politice
distincte, cu o complexă pregătire de speciali
tate, cu un larg orizont spiritual. Pătrunderea
în conștiința oamenilor a marilor valori aparținind patrimoniului național, dar și a creației
artistice contemporane, este una din coordo
natele importante ale acestui vast proces de
modelare a omului nou. „Activitatea politicoeducativă trebuie să pornească de la cunoaș
terea trecutului de luptă revoluționară a

poporului nostru, să se bazeze pe tradițiile lui
progresiste, ale culturii progresiste ți revolu
ționare mondiale, sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU. Nu trebuie uitat că felul
de a țrăi ți gindi al poporului a constituit ți
va constitui totdeauna temelia dezvoltării cultu
rii cu adevărat inaintate. Trebuie să adăugăm,
de aceea, la creația prezentului, creația trecu
tului, dind prețuire cuvenită marilor înfăptuiri
ale inaintaților noștri, moțtenirii inaintate a
mîțcârii noastre revoluționare".

0 strategie diferențiată, bazată pe interesele
și trebuințele culturale ale publicului
„Dacă ne propunem să transfor
măm societatea — spune tovarășul
Nicolae Ceaușescu — să transfor
măm omul, să cunoaștem tainele
naturii și să o transformăm, apoi
trebuie să ne propunem mai cu
seamă să transformăm conștiința
omului. Fără aceasta nu putem
transforma nici societatea**. în con
formitate cu această viziune
profund științifică, apare tot mai
evident rolul artelor și științelor
umaniste în ampla activitate de
modelare a conștiinței socialiste,
proces complex și de durată care
presupune convergența acțiunii tu
turor factorilor politici, instructiveducativi, social-obșțești, culturali.
Prin impactul profund atît pe
plan cognitiv, cit și, mai adine, la
nivelul afectivității, arta, și implicit
muzeul de artă, se constituie în
factori obiectiv-neceSari ai acestui
proces de formare armonioasă, ih
spiritul umanismului revoluționar,'
al convingerilor și idealurilor poli
tice, civice, etice și estetice. Muzeul
de artă ca parte integrantă a în
tregului sistem educațional și-a
creat o întreagă strategie de valo
rificare a importantului său patri
moniu, in scopul atragerii și influ
ențării unor categorii tot mai largi
de public, atît din punct de ve
dere al virstei, cit și al apartenen
ței socio-profesionale. Această stra
tegie a presupus elaborarea unor
forme de activități culturale dife
rențiate in funcție de interesele și
capacitatea de receptare a fiecărei
categorii în parte.
De o importanță majoră în acti
vitatea culturală a muzeului este
politica expozițională care are în
vedere două obiective de egală
importanță : pe de o parte, fami
liarizarea publicului larg cu valo
rile perene ale artei românești și,
în consecință, trezirea sentimentelor
de mindrie națională și integrarea
gîndirii personale în fluxul imens
al tradiționalității, pe de altă
parte, cunoașterea celor mai im
portante momente din istoria
artei universale și a personalități
lor reprezentative pentru arta de
astăzi a altor popoare, în scopul
educării șl dezvoltării patriotismu
lui socialist, prin îmbinarea dia
lectică cu spiritul solidarității și
prieteniei internaționale. Expozi
ții ca „2050 de ani de artă în
România", „Nicolae Tonitza", „Ion
Andreescu". „Ion Pacea". „Ion Irimescu" au urmărit trasarea pen
tru public a unei istorii a ar
telor plastice românești. O în
cununare a acestei dorințe de evi
dențiere a originalității și forței
artei românești a constituit-o ex
poziția retrospectivă „Nicolae Grigorescu", programată pentru o du
rată de 3 luni și deschisă, la
cererea publicului, timp de aproa
pe un an și jumătate.

în ceea ce privește arta străină,
expozițiile găzduite de muzeu in
ultimii ani au prilejuit publicului
contactul direct cu epoci și tehnici
dintre cele mai diverse, de la
„Acuarela' britanică din secolele
XVIII—XIX" la „Tendințe in gra
vura . spaniolă contemporană", de
la „Impresionismul american" la
„Școala de la Mannheim", de la
arta chineză veche și modernă la
pictura contemporană italiană sau
la arta contemporană din R.F.
Germania.
O atenție specială a acordat mu
zeul dialogului viu între arta pro
fesioniștilor și aceea a amatorilor,
dialog cohcretizat în organizarea
expozițiilor finale desfășurate sub
egida Festivalului național „Cîntarea României", care au avut un
larg succes de public.
De o mare diversitate, atît ca
formă de organizare, cît și ca sub
stanță transmisă, manifestările se
desfășoară ritmic, în cicluri înche
gate în funcție de o temă generală.
Fie că este vorba despre lectora
tele pentru preșcolari sau elevi
din școlile bucureștene, fie că este
vorba despre seriile de conferințe
în întreprinderi și instituții, fie că
ne gîndim la manifestări cu carac
ter complex la sediile muzeului, în
care înțelegerea artei plastice se
Sprijină pe contactul strins cu alte
ărte — muzică, poezie, dans, film
— scopul urmărit este întotdeauna
același : asigurarea unei conștien
tizări a fenomenului artistic care
să determine o justă opțiune va
lorică, capabilă să transforme
idealurile umaniste ale oricărei
opere în modele de comporta
ment etic și. în consecință, social
Și politic.
începînd cu „Arta pe înțelesul
tuturor", trecind apoi prin „Te
zaure de artă veche românească"
și „Maeștri ai artei românești",
ajungînd prin „Mari muzee și ca
pitale ale artei" și „Mari civi
lizații" la „Stiluri și capodope
re" și la „Imagine și gîndire ar
tistică", vizitatorul poate călători
în timp și spațiu prin intermediul
imaginii comentate de specialiști,
familiarizîndu-se cu tot ceea cp
spiritul uman a creat de-a lungul
milenarului proces de cunoaștere,
apropiere și transformare a lumii.
Și pentru ca sinteza să fie cît mai
completă, imaginea strict plastică
este potențată și potențează la
rîndul ei celelalte arte, in cicluri
ca : „Artele plastice și cinemato
grafia", „Dialogul artelor" (artele
plastice și muzica în contempora
neitate), „Studioul de balet" și
concertele de muzică de cameră,
însoțite de proiecții de diapozi
tive.

Dr. Alexandru CEBUC

director al Muzeului de artă
al Republicii Socialiste România

„Muzeul deschis44 — expresie a democratizării,
a accesului la toate valorile creației spirituale
Arta contemporană românească
ne apare azi ca un edificiu trai
nic, plin de vigoare, așezat la
răspîntia între tradiție și inovație,
rod al unei societăți in plină dez
voltare și afirmare a valorilor ce
lor mai de seamă ale uma
nității. Structurile artistice auten
tice sint, dincolo de originalitatea
formelor de exprimare, funcționa
le, în sensul că un nou conținut
de conștiință, o nouă atitudine față
de univers se exprimă in opere
sau atitudini artistice noi in care
societatea are șansa de a-și re
cunoaște valorile și aspirațiile.
Contactul viu și fertil cu realita
tea, adeziunea profundă a creatori
lor la aspirațiile societății socia
liste. tensiunea integratoare in
marile realizări ale prezentului
românesc constituie premise pentru
ca „viața să intre fti artă, dar
o dată intrată ea devine operă,
funcționează cu propriul său sis
tem de valori și trebuie apreciată
ca atare". Problema modului de
receptare, a impactului cu societa
te» a operei de artă aduce impli
cit in dezbatere nu numai valoarea

(Urmare din pag. I)

In adine, sub placă, se expavează pentru construcția
pasajului rutier pe axul
Titulescu — Ilie Pintilie.
precum și la stațiile desti
nate magistralelor doi șl
trei...
Să ne întoarcem la Pamfil Ciugudean :
— Ce ati proiectat pen
tru „Piața Victoriei ?“
— O galerie de legătură.
Cu planșeul de suprafață
sprijinit pe pereții laterali
și stîlpi tehnologici. Moti
vația alegerii acestei solu
ții ? Dorința de a perturba
cît mai puțin circulația în
zonă.
— După cîte știm, la ast
fel de soluții s-a mai fă
cut apel la metrou.
— Da. dar pentru mine a
fost un lucru nou de învă
țat. Și pentru constructor.
Nu știu ce-a făcut con
structorul. dar eu știu. Am
mers prin locurile unde
s-au turnat asemenea stîlpi.
Nu m-am sfiit să-i întreb
pe inginerii Alice Costescu. Veronel Ută și
Nicolae Aleman, de la pro
iectare. ce și cum au fă
cut. Ei au trecut printr-un
astfel de... foc. La Unirii
II. La Universitate. La
Cringași. La Gara de Nord.
La Aviatorilor.
— Ce i-a învățat „focul"
ăsta ?

în plan axiologic, expresivitatea,
specificitatea operei, valențele sale
educative, ci si deschiderea, orizon
tul spiritual al publicului căruia i se
adresează. Reacția de receptare
individuală, și, respectiv, efectul
formativ-educativ al artei, va fi
modulată deci de orizontul spiritual
nou în care are loc procesul. In
acest complex proces, muzeele de
artă au rolul de a pune într-o
lumină justă creația prezentului,
ca o evidentă continuatoare ă celor
mai de seamă tradiții artistice și
umaniste ale artei românești, dar și
prin evidențierea calității, originali
tății efervescentei mișcării artisti
ce de azi, a valorilor ce s-au zidit
în acești ani, caracterul său decla
rat formativ-educativ, revoluționar,
patriotic și estetic.
In climatul stimulativ al socie
tății românești contemporane se
produce și mutația de la muzeul
de artă static — loc de conservare
a celor mai de seamă opere ale
unei epoci — către muzeul deschis
care vizează in primul rind dialogul
cu publicul receptor de artă și care
și-a structurat funcțiile pe măsura

— Am dedus învățămin
tele din sugestiile lor : atențic mare la lansare.
Stilpii să fie perfect ver
ticali. Pentru că să nu se
uite : o secțiune de 50 cm
x 50 suportă circa 400 tone
presiune. Și încă ceva : să
supraveghez personal exe
cuția si a Stîlpilor si armă
tura plăcii. Potrivit princi
piului : mai ușor e să pre
vii un rău decit să-1 constati Si„. să-l repari. Ei
bine, vreo cinci zile nu
m-am mișcat de la locul
unde cel mal greu proiect
el meu, la metrou, căpăta
tărie de beton.
— Chiar cel mai greu ?
— Categoric. Mai mult :
cele 5 zile le pot socoti —
ca experiență cistigată. ca
învățăminte — cît un veri
tabil an de facultate. în
plus la cei care i-am ur
mat. se-ntelege.
Cinci zile din viața unul
om...
Cinci zile de maximă răs
pundere.
Pentru
ca
betoanele
imaginate Intîi pe planșetă,
apoi așezate în adînc să
aibă forța de a înfrunta
eternitatea. într-o lume a
omului Stăpîn pe destinul
lui. într-o lume de liniște
și pace. în care năzuințele,
speranțele omului au san
sa să urce în realitatea co
tidiană numai într-un timp

Ip acest sens, muzeele, ca orice Instituție
de artă, trebuie să devină nuclee de educație
patriotică, revoluționară. Cum, prin ce mijloa
ce își exercită ele și iși îndeplinesc această mi
siune? In această ediție a Colocviilor „Scînteii”,
realizată de Marina Preutu, cu sprijinul cores
pondenților ziarului, consemnăm citeva dintre
manifestările muzeelor de artă destinate edu
cării personalității omului de azi, formele prin
care acestea acționează pentru punerea la îndemîna maselor a marilor valori de care dispun.

rosturilor sale educative. Muzeul
de artă din Cluj-Napoca, cu un
patrimoniu de artă românească
foarte bogat, în care ponderea ar
tei contemporane este însemnată,
și-a axat activitatea de cercetare,
valorificare științifică și expozițio
nală pe cunoașterea și integrarea
în circuitul de valori național a
ee.or mai de seamă opere ale crea
torilor activi preponderent la ClujNapoca, atît în 'expunerea perma
nentă a muzeului — galeria națio
nală — cît și prin organizarea, mai
ales în ultimele două decenii, a nu
meroase expoziții retrospective de
finitorii pentru fizionomia mișcării
plastice clujene (Romul Ladea,
Aurel Ciupe, Ion Sima, Gy. Szăbo
Bela, Teodor Harșia, Carol Fuhr
mann, Petre Abrudan, Alexandru
Mohi etc.). Aceste mari expoziții,
însoțite de dezbateri, au permis nu
numai reliefarea originalității unor
universuri artistice, ci și evidențierea sensurilor adine umaniste ale
artei contemporane românești, a
valorilor sale formativ-educative.
Muzeul, totodată, a găzduit în .ulti
ma perioadă un număr mare de
expoziții reprezentative pentru
creația din întreaga țară, și aici
am aminti pe cele ale lui Constan
tin Lucaci, Horia Flămîndu, Ion

Stendl, Grigore Vasile ș.a. De alt
fel., binomul expoziție-dezbatere a
devenit consecvent un mijloc de
evidențiere a valențelor educative
cuprinse în operele contemporani
lor noștri prin asigurarea pătrun
derii artei contemporane în mase
largi de oameni ai muncii, a stabi
lirii unui real dialog între imagi
nea artistică și cei cărora le este
dedicată prin acțiuni expoziționale, omagiale, festive, tematice
organizate in întreprinderi, institu
te de cercetare etc.
Adeziunea publicului clujean la
acest tio de manifestări, ca. de
exemplu. „Viată, imagine, artă —
selecție patrimonială din opera
unor reputa.ți graficieni contem
porani" sau „Valori ale contem
poraneității — pictură din patri
moniul muzeului", ca și altele
(Seri clujene, Seri muzeale, Museion; întîlniri cu creatori — de
obicei dedicate publicului tînăr)
ne-au oferit șansa de a ne împlini
rosturile educative mizînd pe va
lorile consacrate ale artei româ
nești contemporane.

Alexandra RUS

directoarea Muzeului de artă
din Cluj-Napoca

Stimularea și diversificarea cerințelor —
în concordanță cu orizontul spiritual contemporan
Se poate spune, fără teama de
a greși, că nu există comparti
ment al activității de educație în
care muzeele să nu poată fi antre
nate cu un aport substanțial.
Preocupindu-ne stăruitor de opti
mizarea, ca formă si conținut, a ma
nifestărilor. căutăm ca acestea să
îmbrace, de regulă, vesmîntul unor
veritabile întilniri spirituale. Fieca
re exponat iși are povestea lui — și
elementul inedit e util să fie fruc
tificat pe parcursul ghidajului sau
în cuprinsul altor activități — accentuîndu-i însă semnificația, in
tegrarea lui într-un tezaur de spi
ritualitate.
Cît de prezenți sîntem în viața
cetății 1 — iată o întrebare de zi
cu zi a fiecăruia dintre noi. O în
trebare al cărei răspuns exprimă
orientarea patrimoniului muzeal
spre, public, în egală măsură pre
gătirea publicului pentru un dialog
eficient cu operele expuse. Cum
izbutim ? Căutind să facem din
muzeu o instituție „deschisă". Ca
atare, sintem tot mai frecvent pre
zenți în mijlocul unor puternice
colective din unitățile economicosociale — „înfrățirea". Combinatul
pentru prelucrarea lemnului, „Me
talica", Întreprinderea de subansamble și piese pentru mijloace
de transport. Poligrafia „Crișana",
Trustul de antrepriză generală
pentru construcții industriale etc
— precum și in școli, stimulînd
interesul auditoriului pentru pa
trimoniul nostru. Dinamizarea ac
tivității cultural-educative desfă
șurate de muzeu s-a concretizat în
realizări demne de menționat. De
ținătoare a unor inestimabile ates
tate materiale ale tradițiilor înain
tate făurite de locuitorii Țării Crișurilor în lupta pentru pro
gres social și independență, sec
ția de istorie s-a îmbogățit
cu expoziția permanentă „Epoca
Nicolae Ceaușescu — epoca celor
mai rodnice împliniri din istoria
poporului român". O înălțătoare
evocare a mărețelor înfăptuiri din
climatul de generoasă construcție
materială și spirituală statornicit
în societatea noastră după Con
gresul al IX-lea al partidului. Un
spațiu muzeal adecvat unui larg
evantai de acțiuni politico-educa
tive inițiate de organizațiile de ti
neret. Expozițiile omagiale pri
lejuite de aniversarea a două de
cenii de la Congresul al IX-lea
al partidului și a patru decenii
de la victoria popoarelor îm
potriva fascismului, realizate de
secțiile de istorie și artă ale muzeu
lui. in colaborare cu casa armatei
și comisia română de istorie mi
litară — filiala Bihor, au adus in
fata publicului sugestive mărturii
ale construcției socialiste, creații
spirituale oglindind timpul comu
nist al patriei, documente ale luptei
eroice și -contribuției poporului
nostru în războiul antihitlerist, me-

cu cer senin, un timp al
vieții netulburate.
...ȘI PRIMII CU PER
FORMANȚA DE 5 METRI
LA ÎNAINTARE, ÎN 24
DE ORE. Este vorba de
oamenii din brigada lui
Ion Stătulescu, de la sec
torul minier nr. 5 al me
troului.
— Care era nînă de curînd media înaintării, to
varășe Stătulescu ?
— Bine spus, era, deoareoe ofensiva împotriva
acestei medii o duc toti
minerii de la metrou. Ea
era in jur de 2.6 metri în
24 de ore. Medie pe tune
luri. in general.
— Și cum s-a „pietruit"
aici drumul spre această
performantă ?
— Numai aici ? Eu sînt
de părere că „bastonul"
ăsta se află in... ranița tu
turor minerilor de la me
trou.
Noi sîntem însă In tune
lurile sectorului 5. și cău
tăm în „ranița" de aici.
Aflăm :
...Duminică după-amiază. Timp de tihnă. De fa
milie. teatru, cinema, plim
bare. vizite, musafiri, citit,
copii... Asta asa. în gene
ral. In special, pentru su
dorii Nicolae Bilcu. Nico
lae Gorea și inginerul Pe
tru Nicolici, timp de revi
zii, în adine, la utilaje.
S-a sudat pînă la miezul

saje de pace ale locuitorilor acestor
înfloritoare plaiuri. Eforturile și
pasiunea muzeografilor de la sec
ția de istorie se regăsesc și în re
organizarea și întregirea cu o sec
ție de istorie a muzeului orășenesc
din Beiuș, în amenajarea unui iz
butit muzeu școlar la Liceul pe
dagogic Iosif Vulcan din Oradea,
anul trecut aniversindu-se două
veacuri de învățămînt pedagogic
românesc în Bihor.
Prin însuși conținutul său, pa
trimoniul secției de științe natu
rale constituie suportul material
de bază în organizarea unei acti
vități intense de propagare șl cu
noaștere a concepției ateist-științifice. Cuprinzător a fost aportul
acestei secții la organizarea și în
zestrarea unui laborator interdisciplinar de educație materialist-știintifică. util, pregătirii și. documentă
rii propagandiștilor, organizării
unor dezbateri ideologice la cabi
netul județean pentru activitate
Ideologică și-politico-educativă.
Pe cît de diverse, pe atît de
fertile în planul educației șint ac
țiunile secției de artă unde anual
sint organizate circa 20 de expo
ziții, Ia care se adaugă in chip
firesc și alte acțiuni complementa
re menite să explice fenomenul
artistic. Fie că amintim expozi
țiile omagiale, medalioanele artis
tice ori cuprinzătoarele expoziții
de artă contemporană, arta cu tot
ce are ea mai adine, mal frumos
și mai etern o dezvăluie și expo
zițiile găzduite de noua galerie de
artă din Oradea, din suita căreia
amintim „Universul căminului".
„Frumusețea formei", cu piese din
colecția de etnografie Aurel Ro
man Flutur, precum și cele ale
unor prestigioși plasticieni de peste
hotare. Ar fi de amintit o seamă
de colaborări de substanță, deve
nite tradiționale, cu unele între
prinderi : Expoziția națională „Designul in lumea copiilor", expozi
țiile organizate cu produse mă
iestrit lucrate de harnicii meșteri de
la Fabrica de sticlă Pădurea Nea
gră și Combinatul pentru prelucra
rea lemnului Oradea. „Imagine —
film — mișcare". în colaborare cu
studioul Animafilm. Deosebit de
atractive se dovedesc a fi galele
cu filme de artă nu numai la sediul
muzeului, ci și în cluburi munci
torești. licee etc. Ne străduim ea
atmosfera muzeului să fie necondi
ționat cea a unei reale elevații spi
rituale. să dăm formele cele mai co
respunzătoare. fertile si educative,
procesului de democratizare a ar
tei, de punere la dispoziția tuturor
oamenilor a întregului tezaur spiri
tual al poporului nostru și al uma
nității.

nopții. Noapte sus. lumină
jos. Dimineața, schimbul
si-a luat in primire utila
jele apte de înaintare. De
lucru intins.
— Dar nu-i nimic deose
bit în treaba ăsta...
Cine o spune ? Ingine
rul mecanic Petru Nico
lici.

Sever DUMITRAȘCU

directorul Complexului muzeal
județean Bihor

în..', tunel. Nu. nu schim
bare de atribuție. Iși fac
meseria lor. acolo : la ae
rai. instalarea liniilor. în
grijirea utilajelor. Au sl
prese hidraulice de rezer
vă coborîte la intrarea in
tunel. Se strică una. la
scut ? Cu ea ne vagonet. o schimbă urgent.

fMesajul umanist al artei
Privind lucrările, acumulate in atelierul fnaesttului Izsăk Mârtin, de-a lun
gul unor decenii de frămîntări creatoare, îmi revin
în minte cuvintele scri
se de profesorul Ion Frunzetti in prefața catalogu
lui expoziției retrospective
pe care, cți trei ani rn
urmă, artistul mureșean o
deschidea în sălile Dalles :
„Prin bogăția ei afectivă
și prin «stațiunile» exem
plar ilustrate ale -calvaru
lui» biografiei comune a
umanității. învîrtejite in
ciclonul pregătirilor de răz
boi și de opunere la el.
această expoziție, care e
departe de a fi o simplă
retrospectivă de artist, de
venind o premieră în carie
ra lui. exercită cea mai
legitimă și eficientă pro
pagandă pentru pace. Me
sajul ei. profund umanist,
este patetic și se comunică
autoritar, convingător".
veche este,
— Cît de
”
maestre
Izsăk
stimate
Martin, această preocupare ?
— Este o preocupare In
tr-adevăr foarte veche în
creația mea. Prima lucrare
de acest fel am realizat-o
th 19-18. Ea se intitula
„Ororile fascismului" și
constituia, în urma experienței războiului prin care
de-abia trecusem, un stri
găt de protest. Lucrarea, pe
care o păstrez și acum în
atelier, concepută ca un
bloc unitar, înfățișează
mame cu copii, bătrîni.
victime ale lagărelor na
ziste. Primejdia unei alte
conflagrații mondiale, ame
nințarea continuă pe care o
reprezintă existența arme
lor nucleare m-au făcut
însă să revin de-a lungul
anilor asupra acestei teme,
ca în această lucrare, recentă, pe care am intitu.,Holocaust". Am
lăt-o
vrut să exprim cu ajuto
rul ei ideea de primejdie,
de forță atotdistrugătoare.
de amenințare pentru fiin
ța umană.
— Privind lucrările mai
recente, inspirate de tema
păcii și a războiului, mi se
pare impresionant modelajul agitat al suprafețelor,
care aduce în prim plan
surprinză
metamorfoze
toare, spectaculoase forme,
care par îmbinări de or
ganic și mineral în ace
lași timp...
— în urma unui război
nuclear nu ar rămîne din
noi, în cel mai fericit caz.
decît niște biete zdrențe
amintind vag o formă
umană. Uneori chiar mai
puțin. Este ceea ce am
vrut să exprim, de pildă,
în această lucrare care păs
trează. în profunzimea
metalului, doar urma, am
prenta corpurilor omenești.
La fel. în acest nou „Icâr"
am văzut drama omului
care a dorit să zboare spre
lumină, dar care a fost
frîrit. doborît de arme ne
miloase, din el rămînînd
doar o amintire a dorinței
de zbor.
Aspra lecție a celui de-al
^doilea război mondial mi-a

In minimum de timp.
Sigur, avem aici un mare
ajutor al secției de meca
nizare, condusă de inginerii
Sofian si Gligor. Dar
avem si propriul nostru
ajutor. Un singur exemplu
doar : o statistică a neca
zurilor oe care le-am avut
la scuturi din pricina pom
pelor hidraulice ar fi des
tul de încărcată. Atunci
ne-am spus : cei care ne
pot ajuta cel mai bine...
sîntem noi. Si am aflat so
luții.
în drum prin tunel, spre
frontul de Înaintare, ingi
nerul Constantin Marian
detaliază :
— N-aș vrea să fac...
caz de tehnică, dar : un
scut are nu mai puțin de
32 asemenea prese cu in-

„Ororile fascismului
Motivul
pentru
care
m-am oprit la aceste teme
îl constituie. în primul
rînd, suferințele indurate
în războiul prin care am
trecut. Un război distrugă
tor în care mi-am pierdut
mama și o parte a fami
liei, un război în care au
fost tîrîți, distruși Sau
chinuiți atiția oameni ne
vinovați. M-am întors din
acest război cu dorința pu
ternică de a avea liniștea
necesară creației, cu dorin
ța ca valorile materiale și
spirituale, ca acest întreg
tezaur de spiritualitate
acumulat de-a lungul seco
lelor să nu mai fie distrus.
Cred că stă în puterea
noastră, a tuturor. în hotărîrea forțelor progresiste
de ■ pretutindeni, să deter
minăm prin largi acțiuni
de rfiasă Crearea unui front
hotărît să apere pacea
lumii, să împiedice ex
perimentarea și produce
rea de noi arme. Inițiatlva
țării
noastre,
.personal a președintelui
Nicolae Ceaușescu, de a se

. VASLUI. în cadrul etapei de
masă a Festivalului național „Cîntarea României", timp de o săptămină s-au desfășurat în orașul
Huși manifestările politico-educa
tive reunite sub genericul „Toamna
culturală hușeană". Sub egida
consiliului orășenesc de educație
politică și cultură socialistă'au avut
loc simpozioane, mese rotunde,
întilniri cu scriitori și realizatori
de filme, seri tematice pentru ti
neret, expoziții de artă plastică și
carte social-politică, spectacole de
dicate fruntașilor în producție. Un
loc distinct. în cadrul manifestări
lor l-au ocupat gala filmului de
amatori. „Moldocamera" și deschi
derea Stagiunii teatrului popular
din localitate. (Petru Necula).

SUCEAVA. La Casa de cultură
din Șiret a avut loc simpozionul
„Marele Mircea Voievod în litera
tura română". Același așezămînt
cultural a găzduit seara de poez’e
„Văd poeți ce-au scris o limbă ca
un fagure de miere". Totodată, oa
menii muncii din unitățile eco
nomice ale orașului șl elevii liceu
lui industrial au vizionat ciclul de
creații cinematografice intitulat
„Ocolul țării pe peliculă". (Sava
Bejinariu).
ARAD. în cadrul Festivalului
național „Cîntarea României", in
județul Arad s-au desfășurat în această săptămînă o suită de acțiuni
sub genericul „Zilele filmului de

stalatie
hidraulică.
Iar
uleiul hidraulic este scump
și... deficitar. Apelul la o
formulă anume de emulsie
— o combinație de ulei
cu... apă — s-a dovedit
eficient și. mai cu seamă,
economicos. Ca sl apelul
la transportul materialului
excavat din front cu vago-

ARGUMENTELE VREDNICIEI
— Argumentat!.
— Argumentez. Am țin
tit performanta de 5 metri
pe 24 de ore? Bine. Atunci
am ales si căile de a o atinge. Una a fost aceea de
a asigura o funcționare
non-stop
a
utilajelor.
Cum ? Mărind răspunde
rea celor care le îngrijesc,
le exploatează. Și încă
n-am spus tot. Ca minerul
să înainteze cu scutul —
că el merge pe sub oămînt. nu ? — se cuvine să
fie eliberat de tot ceea ce
poate stingheri acest mers.
Și I-am eliberat.
Șeful de brigadă întă
rește această părere :
— La toți cei care lu
crează ca electromecanici
le-am dat loc de muncă

dezvăluit puterea covîrșitoare a vieții. Este motivul
pentru care m-am oprit
adeseori la această temă, fie
că e vorba de lucrări mai
vechi, în care am înfățișat
imagini ale maternității,
fie de lucrări mai noi, ca
această compoziție pe care
am intitulat-o „Luptăm
pentru pace, luptăm pentru
viață". Este o lucrare pe
care am conceput-o ca pe
un grup compact de oa
meni. de neînfrînt în hotărîrea lor de a opri cursul
periculos al evenimentelor.

neți de 1.5 m’ față de
1 m5...
Metri cubi. hidraulicăj
etc... Limbai aparte, care
spune ori nu spune nimic
muritorului de rind. Din
colo de el ? Zbatere uma
nă. Dorința de a atinge
performanta.
încrederea
că poate fi cucerită. Aces
tui scop i-au fost subordo
nate toate strădaniile. Cu
rajul moral de angajare ne
acest drum de mari răs
punderi. Calcule exacte
de tipul : pentru urcușul
la suprafață si descărcarea
unui vagonet de 1 m’.
avem nevoie de 3.20 minu
te. Dar tot atit timp cere
și un vagonet de 1.5 ms.
Da. dar Ia 6 ture se ciștigă
42 de minute. Timp in
care macaraua de la su

reduce cu 5 la sută armamentele, efectivele și chel
tuielile militare constituie
în acest sens o contribuție
constructivă la, eliberarea
omenirii de coșmarul răz
boiului.
— Monumentul „Ostașu
lui român", ridicat, după o
machetă a dumneavoastră,
in centrul orașului Tg.
Mureș. în colaborare cu
Csorvassi Istvan, ca și
statuia de proporții monu
mentale a celor doi savanți
Bolyai sint exemple care
mărturisesc
preocuparea

IZSÂK MARTIN
pentru o artă de asemenea
de largi implicații sociale.
Ați realizat și alte lucrări
monumentale ?
— Pentru a continua
șirul celor afirmate ante
rior. am vrut să întruchi
pez în figura simbolică a
ostașului imaginea unui om
fericit că a scăpat de po
vara apăsătoare a războiu
lui. A unui om victorios,
stăpîn de-acuma pe pro
priul lui destin. Celălalt
monument la care vă refe
reați a fost realizat tot
.după o machetă a mea și
tot în colaborare cu sculp
torul Csorvassi. El se află
plasat în fața bibliotecii
din Tg. Mureș. In îndelun
gata mea activitate am rea
lizat și alte lucrări de artă
monumentală, cum ăr fi'
Monumentul
deportaților
de la Dej, busturile monu
mentale ale lui Bălcescu
(la Sf.'Gheorghe). Eminescu și Băla Bărtok (la Tg.
Mureș), Salamon Ernij (la
Gheorgheni). Am dorit in
toate aceste lucrări, ca și
în acelea pe care le am

educație științifică". Organizată de
întreprinderea cinematografică a
județului Arad, această amplă ma
nifestare a cuprins vizionări de
filme artistice și documentare, ur
mate de simpozioane, mese rotunde
și dezbateri cu participarea unor
largi categorii de oameni ai muncii.
(Tristan Mihuța).
ALBA.
Colectivul
Teatrului
popular din municipiul Alba Iulia,

CARNET CULTURAL
împreună cu membrii cenaclului li
terar „Mirabila sămință" al casei
pionierilor și șoimilor patriei din lo
calitate, au susținut, pe scena cărei
municipale de cultură, spectacolul
de poezie patriotică și revoluționa
ră. „Cîntec pentru eroii neamului".
(Ștefan Dinică).
TELEORMAN. La Liceul In
dustrial nr. 2 din municipiul Ale
xandria a fost organizată o expunere-dezbatere . cu tema „Invățămint, cercetare, producție. Posibili
tăți de cercetare tehnico-științifică în cadrul laboratoarelor șl ate
lierelor școlare". Au participat ca
dre didactice, specialiști, maiștri
instructori și membri ai comitete
lor U.T.C. din liceele industriale
din localitate. (Stan Ștefan).

în atelier — în aceste busturi ale lui Enescu și N. D.
Cocea — să conturez mai
profund
personalitatea
celor pe care i-am înfățișat. Am văzut in chipu
rile acestor personaje pe
care le-am portretizat în
truchiparea celor mai înalte
aspirații și idealuri ale în
tregului popor și continui
să cred că arta româneas
că. prin înalta ei valoare
socială, constituie o adevă
rată școală a educației pa
triotice, că omagiul adus
unor personalități ale isto
riei. ale culturii, eroilor în
tregului popor constituie
un gest de mare răspun
dere artistică și socială.
— Numeroase lucrări din
atelierul
dumneavoastră
par inspirate de folclorul
atit de bogat al zonei Mu
reșului, dar și de încerca
rea de a surprinde sunetul
unor armonii interioare.
Simbolurile muzicii, aceas
tă interesantă întruchipare
a „Cantatei profane" de
Bârtok, „Fetele de la Căpîlna" sint doar citeva
exemple care încearcă de
tașarea de amănuntul strict
descriptiv pentru a accen
tua valorile simbolice ale
motivelor...
— Indiferent de limbajul,
de formula stilistică pe
care o adoptă, cred că
sculptorii pot vorbi la fel
de bine, in mai multe limbi,
despre adevărul zilelor de
azi. „Fetele de la Căpîlna"
— temă pe care am re
luat-o in mai multe va
riante, ca și „Fluierașii" se
inspiră mai direct din fol
clor. Pe lingă acelea pe
care le-ați amintit, in alte
lucrări — „Muzica",. „Stra
da",
„Siluete",
„Trio".
„Procesul" — am încercat
să descopăr noi surse de
emoție artistică pornind de
la realitatea înconjurătoare.
— Peste un sfert de
secol ati fost director al
Școlii medii de artă din Tg.
Mureș și profesor la catedra de sculptură, Pentru
această activitate în domeniul învățămîntului vi s-a
acordat chiar titlul de
„Profesor emerit". Ce ati
urmărit in primul rind pe
planul formării unor gene
rații succcesive de tineri
artiști ?
— De-a lungul carierei
mele didactice am îndru
mat pe drumul anevoios al
sculpturii peste 1 000 de elevi. Mulți dintre ei sint as
tăzi apreciați creatori con
temporani, la rîndul lor pro
fesori. O atenție deosebită
am acordat-o selectării co
piilor cu adevărat talentați
poposiți la școala noastră
din toate colțurile tării. în
totdeauna m-a preocupat
dezvoltarea calităților fie
cărui elev in concordanță ,
cu propriile-i aptitudini,*^
canalizarea dorinței de a
'lucra spre deprinderea tai*- “
nelor adinei ale meseriei si'
dezvoltarea unei adevărate’
discipline a muncii. Numai
astfel, cred, poți ajunge
un adevărat profesionist.

Marina PREUTU

ARGEȘ. Dedicat femeilor mun
citoare fruntașe in producție, pe
platforma industrială Pitești-Nord
a avut loc spectacolul „Cu tricolor
de pace vom țese-al țării nume.**.
Și-au dat concursul formații artis
tice de la combinatele de articole
tehnice din cauciuc și de industria
lizare a lemnului, întreprinderile
de textile și stofe participante la
cea de-a 6-a ediție a Festivalului
național
„Cintarea
României".
(Gheorghe Cirstea).

BACĂU. La Complexul muzeal
din Bacău și la expoziția memorială „Ion Borcea" din comuna Ra.-ova au avut loc, în organizarea
comitetului județean de cultură și
educație socialistă, o , suită de ma
nifestări cultural-științifice dedica
te marelui savant Ion Borcea.
Și-au adus contribuția oameni de
cultură și de știință din Bacău și
din alte centre din țară. Au luat
parte muzeografi, cadre didactice,
oameni ai muncii din localitățile
respective. (Gheorghe Baltă).

SIBIU. Filiala Sibiu a Asociației
filateliștilor români a deschis, la
casa de cultură a sindicatelor, o
expoziție filatelică tematică „File
de istorie". Colecțiile cuprind sute
de piese filatelice care ilustrează
trecutul glorios de luptă al poporu
lui român, și realizările mărețe
obținute de patria noastră în anii
construcției socialiste. (Ion Ontic
Nemeș).

prafață poate fi întrebuin
benzile transportoare. Vațată la alte lucrări. Si cite
gonetii au plecat plini. Vanu sint de făcut aici ? In
gonetii goi au venit. Pauză
fiecare zi se introduc în
nu există. „Strecurăm"
tunel 180 tone de boltari
întrebările cum putem, la
pentru construcția de tu
inspirație. Ni se răspunde:
neluri ori se scot din tu
— Nu chiar asa departe
neluri circa 800 de tone de
de „Piața Aviatori".
nisip sau argilă...
— Sînteti
primii
cu
Metri cubi. hidraulică
5 metri înaintare pe 24 de
etc...
ore. Ce „chei fermecate"
Dincolo de ele. uriașa
folosiți ?
muncă si răspundere a
— Toate 1 De la cele
unor oameni care au cu
de... 7 la 75...
noscut si cunosc gustul
Cîtiva rid de gluma șe
performantei.
fului de echipă, care trece
Pentru că oei de aici, de
in frontul de lucru. Pre
la sectorul minier nr. 5. au
sele scutului se prop
fost primii...
tesc In betoanele tune
— NOI NE PLIMBĂM
lului lăsat în urmă, lu
MAI ÎNT1I PE SUB PĂcrul înaintează spornic,
MtNT. CU SCUTUL. ȘI
în formația din front e si
APOI CU METROUL —
o femeie: Vasilica Olteao spune Nicolae Mărunnu. Face parte din echipa
țelu, mecanic. Adaugă șe- , care are atribuții de izo
ful de echipă Marin Preda:
lare exterioară a circumfe
— E destinul nostru, de
rinței de beton.
mineri. Așa a fost si la
— Nu-i ușoară munca în
Argeș. Și la Porti... După
front, nu ?
aceea aici. în București :
— Nu. dacă am tn ve
la Valea Cascadelor. Poli
dere că am trei cavaleri atehnicii. Pipera. Pieptă
casă. plus ăla mare, soțul,
nari. Tineretului... Ne-am
care-i tot la metrou, șo
plimbat ne sub pămînt
fer. Dar m-am plins eu ?
pină a fost cu putintă să
— Nu.
urcăm si in vagonul de
— Atunci ? Eu zic să fie
metrou.
sănătate, să fie liniște si
Palmares ? Nu numai.
pace, să ne creștem fru
Viată de muncă. Viață —
mos copiii, și facem si me
viată, trăită din plin.
troul. si cîte mai sînt de
— Unde ne aflăm aici ?
făcut pentru om.
De sus picură apă.
Picură nisipul furat de
— Să vedem cum o să

mă descurc eu. adaugă un
tinerel. Paul Mogoș.
— Adică ?
— Sînt miner aici si
student la seral, și urmea
ză să mă căsătoresc.
— Căsătoreste-te. il în
deamnă Vasilica Olteanu. Și ai să vezi că te
descurci...
Pleacă trenul cu vagoneti Plini. Vine trenul cu
vagoneti la incărcat. Oa
menii îsi schimbă rolurile:
oei de sus trec ios. la mai
greu, cei de ios urcă la
bolta instalației de inaintare. Totul se petrece în
liniște, după un ritual in
trat in reflex. In urmă, tot
după un ritual intrat in
reflex, rămîn tunelurile de
beton. Puternice, rotun
de. prin care vor fulgera
trenui ile de metrou. Curind. curind... Adică, asa
cum i-a îndemnat pe con
structori secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae
Ceausescu :
la
I Mai 1987. ramele de
metrou să circule ne în
treaga magistrală II
(de
la I.M.G.B. la Pipera).
Se construiește pentru
viată, pentru pace si aici
sub temeliile Bucurestiului. Se durează trainic si
în liniște o operă. Iar mă
reția tuturor operelor năs
cute de mina omului a
fost făurită, cu deosebire,
în liniște si pace.

I

PAGINA 5

SCÎNTEIA — duminică 16 noiembrie 1986

SPRIJIN ENTUZIAST FAJĂ DE STRĂLUCITA
INIȚIATIVĂ A ROMÂNIEI SOCIALISTE

PENTRU PROMOVAREA

DEZARMĂRII

Referendumul de la 23 noiembrie — expresia voinței unanime a poporului român
ÎNDEMN LA SOLUȚIONAREA PAȘNICĂ A DISPUTELOR
împreună cu toți oamenii muncii
din Combinatul metalurgic din
Tulcea am primit cu sentimente de
profundă mulțumire noua iniția
tivă de pace a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pe care o sușținem din toată puterea ființei noas
tre ca pe o strălucită dovadă a înal
tei răspunderi pentru prezentul și
viitorul națiunii noastre, al întregii
omeniri. Hotărirea de a reduce cu
5 la sută, incă din acest an, arma
mentele, efectivele și cheltuielile
militare ale României onorează po
porul nostru și se adaugă altor im
portante propuneri și inițiative
menite să înlăture marile pri
mejdii care există în prezent în
lume, datorită uriașei curse a înar
mărilor, să asigure pacea și secu
ritatea tuturor locuitorilor planetei
noastre. Toate aceste pilduitoare
acțiuni arată întregii lumi că
România socialistă se află in pri

mele rinduri ale luptei pentru so
luționarea celei mai importante
probleme a lumii de azi — pro
blemă dezarmării.
Noi, cei ce muncim pe platforma
Combinatului metalurgic din Tul
cea, vedem in hotărirea de a se
reduce armamentele, efectivele și
cheltuielile militare și în consul
tarea, prin referendum, a întregu
lui popor asupra acestei probleme
o dovadă clară a dorinței națiunii
române de a trăi în pace și bună
înțelegere cu celelalte popoare, de
a contribui efectiv la făurirea unei
lumi fără arme și fără războaie.
în lumina puternică a acestei
griji pentru pacea noastră, a tu
turor popoarelor, apar cu deosebită
pregnanță neobositele inițiative și
propuneri
ale României, ale
președintelui
nostru.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru soluțio
narea pe cale pașnică, numai și

numai prin tratative, a probleme
lor existente între state, și îndeo
sebi a conflictelor armate, care
provoacă mari pierderi umane și
materiale popoarelor implicate in
operațiunile militare. Calea arme
lor, după cum știe orice om de
bună-credință, nu rezolvă proble
mele, ci le complică și mai mult,
sporind sursele care amenință
pacea generală. Această convingere
profundă animă acțiunile partidu
lui . și statului nostru pentru solu
ționarea marilor probleme cu care
este confruntată în prezent ome
nirea.
Vocația pașnică a poporului ro
mân este astăzi bine cunoscută. Am
folosit anii de pace întemeind. în
veacuri si veacuri de istorie,
edificii cu care ne mîndrim. în
anii socialismului, cu deosebire în
cele peste două decenii care au
trecut de la Congresul al IX-lea

al partidului, am înălțat orașe,
platforme industriale, o mărturie
elocventă în acest sens fiind și
orașul Tulcea, în care trăiesc și
muncesc. Noile sale cartiere, zecile
de unități economice realizate în
orașul de la porțile Deltei în anii
„Epocii Nicolae Ceaușescu" confir
mă pe deplin dorința noastră
fierbinte de a ne făuri un viitor
fericit. Dar pentru a continua ope
ra noastră constructivă, pentru a
înfăptui amplele programe de dez
voltare a patriei ■ noastre avem
nevoie de pace. Cu aceste gînduri
vom spune un DA hotărit la refe
rendumul de la 23 noiembrie, con
vinși fiind că, în acest fel, dăm
expresie năzuințelor de pace ale
poporului nostru.

Dumitru CHIROIU

oțelar la Combinatul metalurgic
din Tulcea

PENTRU PACE, IN NUMELE VIEȚII
a se îmbrăca modern, elegant, plă
cut... Iată un motiv, alături de mo
toată ființa mea să fie pace me tivele fundamentale, pentru * care
reu.' pentru ca sărbătoarea de fie dorim să fie pace. Dorim să ne pu
care zi sau de fiecare sfîrșit de tem manifesta priceperea si dra
Săptămînă - ÎNTOARCEREA TA gostea pentru frumos, dorim ca lu
TEI — să nu fie curmată nici pen mea întreagă să înțeleagă că mun
tru copiii mei, nici pentru vreun ca noastră, cu rezultatele ei', este
ălt Copil de pe Pămînt. Cu aceas , și ea un mod de a exprima opțiu
tă dorință fierbinte, în ziua de 23 nea noastră pentru pace.
noiembrie, trei di.n familia noastră
„Munca noastră — un fel de a
— cu soțul și feciorul cel mare, exprima opțiunea noastră pentru
care a împlinit 14 ani — vom pune pace". Iată, din nou. exprimată
strai de sărbătoare si ne vom ală succint, ideea subliniată în repetate
tura celor ce vor spune cu hotă rinduri de secretarul general al
râre DA PĂCII. în numele drep partidului nostru, tovarășul
tului omenesc al familiei de a ră- Nicolae Ceaușescu : munca pașnică,
mîne familie.
munca pentru dezvoltarea tării,
— Lucrez într-o întreprindere pentru bunăstarea oamenilor este,
foarte tînără. intr-unui din orașele ea însăși, opțiunea pentru dezvol
care, pină în anii
„Epocii
tare pașnică a poporului.
Nioolae Ceaușescu". n-a prea avut
— Meseria mea este legată de
parte de faimă industrială., deși în
zbor și zborul este un fel de simbol
clinația spre meșteșuguri si artă a
al păcii — își începea Lucia Hîncu.
locuitorilor este binecunoscută :
radiotelegrafist în cadrul companiei
Miercurea-Ciuc. Unitatea la care
TAROM, destăinuirile. Zbor pe un
lucrez ca maistru principal. între
avion de pasageri care efectuează
prinderea de tricotaje, s-a înteme curse Internationale și. deși sînt
iat în 1968 și eu am venit aici prin
singura femeie într-un detașament
tre primii, am numărul de marcă. întreg de bărbați, imi place să cred
11 — ne spunea tovarășa Maria An
că numai o femeie poate să pună
tal, secretara comitetului de partid. laolaltă calmul și emoția pe care
Și iată că. acum, produsele noas această meserie ti le pretinde și ti
tre sinit cunoscute și căutate pe le dă în același timp. Am depășit
‘toate meridianele lumii. Lucrăm de mult 6 009 ore de zbor si pu
aici. împreună, români, maghiari si
teau fi și mai multe, dar am „sa
alte naționalități, cu bucuria de a crificat" doi ani. consecutiv, feri
avea o muncă frumoasă, ale cărei cirii de a fi mamă : am doi băieți.
produse sint. fiecare, tot atîtea Apoi m-am reîntors la zbor, la
bucurii pentru oamenii la care vor radiotelegrafie... De ce ? Este neîn
ajunge cîndva. Da. fiecare produs chipuit de frumos să știi că. sub
realizat de noi e de două ori bucu ochii tăi, lumea își continuă nestinrie : pentru muncitoare — bucuria . gherilă viata, că tu străbați spa
țiul și din spațiu vin spre tine, de
lucrului bine făcut cu propriile
mîini ; pentru cumpărătorul de lin pe teritoriul survolat, mesaje de
simpatie, mesaje .în care descifrezi
gă, noi sau de pe alte meridiane
stimă pentru tara ta. pentru con
n-are importantă, este bucuria de
(Urmare din pag. I)

ducătorul iubit. în timpul ăsta, cu
sentimentul că bătăile inimii mele
se aud acasă, in România, sint mindră că România, pe glob, este con
siderată tară a păcii, că lumea ne
salută pe noi. reprezentanții Româ
niei, cu stimă pentru inițiativele de
pace, pentru activitatea prodigioa
să a secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
pentru triumful păcii. îndeplinindu-ne cu cinste datoriile muncii de
fiecare zi, exercitindu-ne cu spirit
de dăruire responsabilitățile de cetățene ale unei țări a păcii și pro
gresului. de mame iubitoare, vedem
în viața si activitatea tovarășei
Elena Ceaușescu dedicate științei și
înfloririi necontenite a României
socialiste înalt exemplu de urmat.
Si dorim, să fie pace pentru ca zbo
rul de orice fel. la propriu și la fi
gurat. al oamenilor să fie lin și
înalt și fără primejdie.
— Sînt fiica acestor loouri. cres
cută aici. în cîmpia Mehedintiului.
căreia îi închin toată dragostea mea
și puterea de muncă — se autoca
racterizează. succint. Maria Negoescu, președinta consiliului agroin
dustrial Gruia, deputat in Marea
Adunare Națională. Am fost ex
trem de mindră si de fericită în
momentul în care, in parlamentul
țării, se hotăra reducerea armamen
telor. a efectivelor și cheltuielilor
militare. Mie mi-e dragă cîmpia.
munca pămîntului. moștenită și
purtată, cu cinste din generație in
generație. Pămîntul înflorește de
recunoștință sub mina omului gos
podar, cum a înflorit si a rodit si
in acest an, ci nd noi. cei de la
Gruia, am obținut recolte deosebi
te. in ciuda condițiilor vitrege de
climă. Noi vrem să fie pace pen
tru că numai în condiții de PACE

ne putem continua munca liniștită,
numai în pace putem culege liniș
tiți roadele muncii noastre, numai
în pace rodește ogorul, și țăranul
poate să culeagă nestingherit cea
semănat.
„Pe bădița Vasile l-au prins cu
arcanul la oaste" — iată evenimen
tul care, in ..Amintirile" neîntrecu
tului nostru povestitor Ion Creangă,
marchează începutul peregrinărilor
copilului însetat de învățătură. Bă
dița Vasile. cel cu dragoste de car
te și cu meșteșug de a-i învăța ne
alții, este dus „acolo" de unde sa
tul știe- că puțini se mai întorc.
Fiindcă „acolo" putea însemna si
război. Acum, copiii din Humulești
au o mulțime de „dascăli" care-i
instruiesc, pacea lecțiilor de fie
care zi nu le este cu nimic amenin
țată. Anca Pășăilă. unul dintre cei
800 de copii oe învață carte la Școa
la generală „Ion Creangă", trăiește
în această toamnă două evenimen
te cruciale : pe de o parte, după
ce. ca pionier, a îndeplinit funcția
de locțiitor al președintelui Consi
liului Național al Pionierilor, se
pregătește pentru ..majoratul" mult
visat : intrarea în rindul Uniunii
Tineretului Comunist ; pe de altă
parte, alături de colegii ei. la re-,
ferendumul din 23 noiembrie se va
pronunța pentru pace.
— Spun „DA!" păcii, asemenea
tuturor tinerilor României. Da.
fiindcă vrem să învățăm, vrem să
creștem oameni mari și să ne ale
gem profesii de pace...
Interlocutoarele noastre, cetățene
ale României socialiste, au ținut să
sublinieze clar, răspicat, să se știe :
femeile lumii își unesc glasurile
împotriva oricui ar atenta la viată
și la pacea lumii, pronunțîndu-se
ferm pentru PACE. în numele
VIEȚII.

UN URGENT Șl NOBIL IMPERATIV AL ISTORIEI
(Urmare din pag. I)
ream altă țintă decit să-mi tălmă
cesc pe scenă dorul de semnificație

și sorții adevărului și frumosului
intr-o artă care-și cîștigase un pu
blic nou Și tifiăr, numeros si en
tuziast, cînd, indreptindu-mă spre
spectacole, au prins din nou să mă
asalteze știri amenințătoare. Veneau
din Coreea, din Vietnam, din Orien
tul Mijlociu. Pe urmă au sosit Și
din America. Latină. Apoi și din
Africa și din Golful Persic. Eieperiențele nucleare se întețeau.
Cursa înarmărilor își accelera rit
mul. După ce iarăși se militarizase
Pămîntul. venise și rindul spațiului
cosmic să se militarizeze.
Acum, oriunde mă uit văd uriașul

potențial exploziv al planetei. în
cordarea relațiilor dintre o seamă
de țări mai mari sau mai mici,
ciocniri aprige pe fronturi unde
omenirea sîngerează continuu. Și
mi se pare tot mai greu de indurat
această nemiloasă presiune împo
triva nevoii tuturora de un climat
de liniște. încredere, siguranță, sin
gurul in care se poate respira,
munci, crea. De cînd mă țin minte,
grosolănia. Ura, ignoranța, stupidi
tatea, agresiunea si diversiunile pe
care ele le iscă Și le întrețin pen
tru a provoca suprema distorsiune
a vieții care e războiul, sint o
umbră care cade asupra mea ca o
neliniște, ca o suferință, ca o ingîndurare. Insă niciodată mai acut
decit astăzi n-am resimțit datoria

de a mă împotrivi indiferenței, opa
cității, brutalității și celorlalte surse
prin care se poate insinua si poate
prolifera barbaria. De cind mă țin
minte, protestez, mă opun, lupt
contra celor ce propagă violența in
raporturile dintre un om și altul,
între națiuni, intre state. încercind
să arăt că una din forțele în stare
s-o denunțe, s-o prevină si să-i stea
in cale este cultura. Care înseam
nă experiența, cunoașterea, năzuin
ța de creație si de pace a omenirii.
Dar niciodată mai puternic decit
astăzi n-am încercat simțămîntul
că trebuie să-mi adîncesc Și să-mi
intensific legămîntul în slujba a
ceea ce înseamnă pentru mine o
irevocabilă obligație a conștiinței,
adăugindu-i un plus de înțeles si un

spor de hotărîre. Iată de ce, lao
laltă cu întregul popor aprob de
plin analiza realistă, 'plurivalentă,
clarvăzătoare a situației poli
tice internaționale făcută de pre
ședintele țării noastre, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Iată de ce îmi
exprim totala adeziune față de
demersurile șt acțiunile sale in
vederea edificării în viitor a unei
lumi fără arme si fără războaie, a
asigurării unei atmosfere de încre
dere, de emulație în civilizație șl
cultură, de securitate. Iată de ce
consider că unindu-mi la apropiatul
referendum Da-ul meu cu al țării
sprijin și mă identific cu un urgent
și nobil imperativ al istoriei
căruia
inițiativele
tovarășului
Nicolae Ceaușescu i-au imprimat o
rezonanță internațională.

METAMORFOZE DORITE AȘTEPTATE...

Viața economico-socială
a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTE1I”
TIRGU OCNA : O nouă

capacitate de producție
In cadrul lucrărilor de dezvolta
re și modernizare, la întreprinde
rea minieră „Salina" din Tîrgu
Ocna a fost pusă în funcțiune, cu
10 luni mai devreme fată de plan,
o nouă și modernă linie tehnologică
de sfărîmare și sortare a sării.
Construită cu forte. proprii și uti
lată cu mașini de înaltă tehnici
tate și productivitate, nouă linie
tehnologică sporește cu circa 25 la
sută volumul de productie-marfă
al întreprinderii, contribuie Ia creș
terea productivității muncii si la
reducerea cheltuielilor materiale.
(Gheorghe Baltă).

Antrepriza de construcții nr. 2.
Cu acestea, numărul apartamente
lor noi date în folosință în orașul
de pe Timiș. în ultimii 21 de ani
— de cînd, practic, a început con
strucția noilor cartiere — a ajuns
Ia 10 000. In aceeași perioadă, aici
au mai fost date in folosință că
mine muncitorești pentru nefamillști cu 1 200 locuri, creșe și gră
dinițe* cu 1 500 locuri, un liceu in
dustrial și trei școli generale, o
uzină de apă. o casă de cultură, o
sală de sport polivalentă, unități
comerciale și de prestări servicii
însumînd 21 000 mp suprafață utilă,
baze sportive și de agrement, alte
obiective social-culturale și edilitar-gospodăreșți. (Cezar Ioana).

CORANDA-CERTEJ :

LUGOJ : Construcții

Metale concentrate
peste prevederi

social-edilitare
In cartierul muncitoresc „Țesă
torilor" din. municipiul Lugoj au
fost puse la dispoziția oamenilor
muncii de la întreprinderea tex
tilă, Fabrica „Timișul" și între
prinderea de rețele electrice trei
noi blocuri de locuințe realizate de

tv
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor
12.40 Din cuhuna ctntecului românesc
(color). De dor și de dragoste
13,00 Album duminical (parțial color)
14,45 Războiul — substantiv neutru —
reportaj (color)
15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,20 Țara mea azi (color). Județul Că
lărași In anul 65 al partidului —
reportaj
19.40 Cintarea României (color). De pe

Colectivul de muncă al minei
Coranda-Certej, județul Hunedoa
ra. acționează cu fermitate pentru
înscrierea pe graficul întrecerii a
unor . frumoase- rezultate obținute
în producție. Sub îndrumarea or
marea scenă a țării
pe
micul
ecran. Emisiune realizată in co
laborare cu Consiliul Culturii și
Educației socialiste șl cu Comite
tul de cultură șl educație socia
listă al județului Călărași
20,20 Film artistic. Misiune specială
21.50 Telejurnal
LUNI, 17 NOIEMBRIE

20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnlco-științific (color)
20,35 Tezaur folcloric (color) • Cîntecul
nostru, cintec de pace
20.50 Roman foileton. „Calvarul". Pro
ducție a studiourilor sovietice.
Episodul 5
21.50 Telejurnal

ganizațiilor de partid, minerii și
preparatorii au pus un accent deo
sebit pe creșterea randamentelor
de extracție a minereurilor și con
tinua modernizare și perfecționare
a tehnologiilor de preparare a aces
tora. Ca urmare, s-au realizat pes
te prevederi în acest an mai mult
de 300 tone plumb, 150 tone zinc și
1 900 tone sulf. Productivitatea
muncii a crescut în această perioa
dă cu 3190 lei pe fiecare om al
muncii. (Sabin Cerbu).

ALBA : Noi unități
prestatoare de servicii
In orașele județului Alba s-au
dat în folosință, în acest an. noi
unități prestatoare de servicii. In
niarea majoritate, acestea sînt am
plasate la parterul blocurilor din
noile cartiere de locuințe, în zone
de mare afluență. Astfel, în car
tierul Platoul Romanilor din mu
nicipiul Alba Iulia. în cadrul Casei
de mode, au fost deschise noi ate
liere cu o suprafață de 1 800 me
tri pătrați. precum și un magazin
de prezentare a produselor reali
zate de cooperația meșteșugărească
din județ. Unități care oferă ser
vicii dintre cele mai solicitate au
fost date în folosință si în cartierul
Ampoi III. Pină la stirșitui anului
este prevăzut să se deschidă un
complex de ateliere amplasate la
parterul unor blocuri din zona sta
dionului municipal. Unități cu pro
filuri diverse urmează să se dea in
folosință și în orașul Cugir. (Ște
fan Dinică).

vremea
Inștitutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 16 noiembrie, ora 20 — 19
noiembrie, ora 20. Tn țară : Vremea va
fi în general închisă, în cea mai mare
parte a țării, iar cerul temporar noros.
Vor cădea ploi izolate și burnițe. Vintul va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între mi
nus 4 și plus 6 grade, mai coborîte în
depresiuni, iar maximele între 5 și 13
grade, local mai ridicate. Local, se va
produce ceață, dimineața și seara.

SPORT • SPORT • SPORT © SPORT
Elogii ale agențiilor
internaționale de presă
ia adresa triplului
campion mondial
Nicu Vlad

în relatările lor de la Cam
pionatele mondiale de haltere,
corespondenții agențiilor inter
naționale de presă subliniază
marea performantă a sportivu
lui român Nieu Vlad. care, in
limitele categoriei 100 kg. a cîștigat toate cele trei medalii de
aur puse în ioc. stabilind, tot
odată. și un nou record mondial.
„Nicu Vlad din România, un
tthăr de 23 de. ani. a dominat
întrecerea la categoria 100 kg,
obtinind titlul de campion și
stabilind un nou record mon
dial la stilul smuls. Medaliat cu
aur la J.O. din 1984, halterofilul
român, care a obținut succese
deosebite intr-un timp foarte
scurt, și-a confirmat valoarea in
fata unor concurent! puternici",
scrie
comentatorul agenției
Reuter.
„Românul Nicu Vlad. campion
olimpic la Los Angeles la cate
goria 90 kg și campion european
en titre, notează coresponden
tul agenției France Presse, a
repurtat un veritabil triumf la
campionatele lumii de la Sofia,
reușind la cele două stiluri
437.500 kg. cu un nou record
mondial la stilul smuls si cu
victorie detașată in fata unuia
dintre favorit!. sovieticul Sereghin — 430 kg. In timp ce fos
tul campion mondial, ungurul
Szany, ă ocupat locul 3. cu
412.500 kg".
La rindul său. comentatorul
sportiv al agenției B.T.A. Sofia
evidențiază succesul halterofi
lului român, arătind, intre al
tele : „Nicu Vlad s-a dovedit cel
mai puternic la categoria 100 kg.
Rezultatul său la totalul celor
două stiluri fiind superior cu 8
kg față de cel al ocupantului lo
cului 2. Recordul mondial stabi
lit la stilul smuls demonstrează
progresul pe care acest talentat
sportiv l-a realizat după ce a
fost campion olimpic in 1984 si
de două ori campion european".

DUPĂ MECIUL SPANIA — ROMÂNIA

0 partidă de fotbal durează 90 de minute...
După jocul de la Sevilla dintre
echipele României și Spaniei, ziarele
lecale relevau că formația noastră
reprezentativă a fost un adverâar
dificil si foarte periculos, care a și
dominat partida, pinâ in minutul 58,
cînd a primit un gol dintr-o fază de
contraatac, de altfel golul victoriei
echipei gazdă.
Intr-adevăr, jocul echipei noastre
din prima repriză — în fața țțnul
adversar dintre cei mai valoroși de
pe continent și încă pe terenul aces
tuia — lăsa impresia unei formații
puse la punct, cu acțiuni bine con
struite, cu multe reușite colective și
individuale, care s-ar fi putut solda
șl cu goluri binemeritate in poarta
puternicilor adversari.
Dar meciul de fotbal durează 90
de minute, or tocmai în treimea fi
nală a acestuia jocul formației noas
tre n-a mai fost la înălțime, cedînd
In special la mijlocul terenului, unde
numai Bbloni a continuat să evolue
ze la randament normal. Lipsa de
constantă a oricărei echipe in cadrul
timpului regulamentar al meciului
constituie un Semn cert de slăbiciu
ne, observabil de orice amator de
fotbal, iar evaluarea calității jocu
lui se face nu pe o jumătate de
partidă, ci pe ansamblul acesteia, pe
seama tuturor factorilor, inclusiv,
desigur, a rezultatului final.
Evoluția formației reprezentative
lin ultimele 30 de minute pune in
evidentă citeva neajunsuri de fond.
In primul rînd imposibilitatea de a
aplica ideile si schemele tactice pre
gătite în condițiile cind mai multi
jucători sînt incapabili să acționeze
in regim de viteză timp de 90 de
minute, cind le lipsește ceea ce se
cheamă rezistentă fizică de ioc in
regim de viteză. Aceasta presupune
o pregătire fizică toarte serioasă in
pauze competitionale si o întreținere
fără reproș pe durata perioadei competiționale. Dar multe dintre echipele
noastre și multi jucători tratează cu
ușurință foarte criticabilă fie una.
fie alta dintre laturile pregătirii fi
zice pentru jocul de fotbal, sau chiar
pe amîndouă. ceea ce se constată
lesne Ia majoritatea meciurilor din
campionatul national. Or, după pă
rerea noastră, nu poți juca partide
internaționale cu mult peste stan
dardul obișnuit al competiției inter
ne, aceasta chiar în cazul echipei
reprezentative, la care, teoretic, sînt

FOTBAL • Comisia de disciplină
a U.E.F.A.. analizind rapoartele asu
pra unor meciuri din competițiile
europene (campionate lntertări de
tineret, juniori, cupe intercloburi), a
aplicat amenzi unui număr de 20 fe
derații naționale sau cluburi pentru
diferite infracțiuni, de la compdrtări
incorecte ale oficialilor, antrenorilor
și jucătorilor pină la aruncarea de
petarde și focuri de artificii. în
rândurile celor sancționate se află fe
derațiile Irlandei, Spaniei. Scoției.
Italiei. Iugoslaviei și Bulgariei, pre
cum și cluburi ca F.C. Barcelona.
Borussia Moenchengladbach. Dynamo

selecționați cei mai buni jucători.
Dimpotrivă, starea de fapt se agra
vează atunci cind jucătorii princi
pali, cu o valoare tehnică deosebită,
se mulțumesc cu o pregătire fizică
îndoielnică, la nivelul foarte modest
de cerințe ale meciurilor din cam
pionatul nostru.
Din acest unghi de vedere, se cu
vin analizate critic slăbiciunile de
concepție si structură ale jocurilor
din campionatul national, slăbiciuni
ades semnalate federației și cluburi
lor ttar, nei^ățițrate pinĂîn pro
zelit, care determină la urma urmei
neangajărca jucătorilor și a echipe
lor in evoluții constante, de rezisten
tă. în regim ide viteză siv in general,
scăderi îngrijorătoare ale condiției
fizice. Chiar cei mai buni fotbaliști,
din cauza condiției fizice slabe, nu
rezistă pe întreg timpul normal de
joc. niu sint capabili să-si desfășoare
constant calitățile tehnice, cu atît.mat
mult pe spații înguste, unde si agre
sivitatea adversarului este mai dură.
In legătură cu meciul de la Se
villa semnalăm, de asemenea, un
aspect negativ cu privire la omo
genitatea echipei. La un moment
dat, pe fondul oboselii fizice a mul
tor jucători, apar decalaje de ran
dament intre diferitele „comparti
mente" care nu se mai sincronizează
în joc. Observației cu privire la slă
birea liniei de mijloc, decisivă in
pierderea inițiativei, să-i adăugăm
unele căderi ale atacantilor sati ale
apărătorilor, elemente care au pro
vocat dezechilibrarea formației si o
evoluție ce a purtat în continuarea
celor 30 de minute amprenta lntîmplăriî.
Pină la viitorul meci din campio
natul european lntertări. România —
Albania (25 martie 1987). conducerea
tehnică a echipei reprezentative va
avea timp să lucreze pentru sporirea
pregătirii fizice generale si specifice
a jucătorilor la nivelul cerințelor jo
cului contemporan, precum si pentru
omogenizarea tehnico-tactică și su
fletească a formației reprezentative.
Se impune, de asemenea, ca la ni
velul campionatului, al fiecărui club
divizionar să se adopte măsurile cele
mai riguroase pentru pregătirea echi
pelor și jucătorilor în vederea unor
evoluții superioare, pentru apropie
rea jocului și a evoluției fotbaliștilor
de standardul internațional.

Valeriu MIRONESCU
• ★
Berlin. Olympiakos. Alax. Feyenoord,
A.C. Torino. F.C. Sion. Amenzile
variază între 15 000 și 500 franci el
vețieni • Reamintim meciurile eta
pei a 12-a, ce se vor desfășura azi
după următorul program : Steaua —
S.C. Bacău (stadion Steaua); Spor
tul studențesc — Rapid (stadion
Sportul studențesc): Victoria — Chi
mia (stadion Dinamo); Corvinul —
Dinamo; Flacăra — F.C.M. Brașov ;
F.C. Argeș — F.C. Olt; Oțelul — Glo
ria; Petrolul — Universitatea ClujNapoca ; Universitatea Craiova —
Jiul. Toate jocurile vor începe la
ora 14.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
!

• PLANTAȚII FĂRĂ PĂMÎNT.

? HIdroponica, sau hidrocultura. este o metoț dă de cultură a plantelor (mai ales indusl triale), în soluții nutritive, renunțindu-se
’ la pămînt. Succese in hidroponică au fost
i obținute și de specialiștii Institutului pen. tru probleme agrochimice și hidroponică
' al Academiei de științe a R.S.S. Armene.
I Ei au elaborat un eficient sistem de
’ cultivare pe scară largă și cu productiviț tate ridicată a plantelor medicinale, aro< matice și colorante.
’
Aceste plante se cultivă deci fără pă
li ' mînt. pe parcele de sol pietros, deosebit
I de arid. Aceste terenuri, pe care în mod
ț obișnuit nu crește nimic, se acoperă cu c
i peliculă de polietilenă, peste care se așter* ne un strat de zgură vulcanică. în fine,
i această zgură este îmbibată cu o soluție
; nutritivă. Recoltele obținute experimenț tal pe această cale ? 163 tone de mușcate
4 la hectar, intr-un singur an. fată de numai
* 20—25 tone la hectar. cit se obține in
i ferme specializate de pe cuprinsul republicii. Alegerea mușcatei ca exemplu nu este

L---------- ------- .

Intîmplătoare, R.S.S. Armeană situîndu-se
pe primul loc din lume în ce privește li
vrările la această plantă. Avantajele
hidroponicii au fost demonstrate însă de
specialiștii institutului și în ce privește
cultivarea altor plante medicinale, pro
ducțiile obținute atingind ușor un nivel de
6—7 ori mai ridicat decit al culturilor de
cimp obișnuite.
• ARC CU PLASMĂ. Specialiști
din R.F.G. au realizat și testat un nou tip
de arzătoare cu arc cu plasmă, care pot fi
utilizate la topirea și turnarea oțelului și
a unor metale neferoase. Procesul de topire
are loc în cuptoare cu plasmă. Comparativ
cu arzătoarele cu electrozi de grafit, noul
tip de arzătoare cu electrozi de tungsten
oferă o serie de avantaje : o bună etanșare împotriva scurgerilor de gaze, plasma
împiedică captarea azotului din atmosferă,
nu se produce carburare (intrucît lipsește
grafitul) și se reduce uzura pereților re
fractari ai oalei de turnare, datorită ampla
sării electrozilor în apropierea axului cen
tral al cuptorului.

Curentul electric prin arzător este de
4 kA. iar in timpul topirii se poate, atinge
o putere activă de 2 MW, pentru un cuptor
cu o capacitate de circa trei tone. Pină la
finele acestui an se preconizează atin
gerea unor curenti de 12 kA. iar spre sfîrșitul anilor ’80. creșterea capacității cup
toarelor la 50 de tone.

• LASERUL

IN

DEFECTO-

SCOPIE. In S.U.A. s-a pus Ia punct o
nouă metodă de detectare automată a de
fectelor interne ale pieselor metalice. Me
toda se aplică la controlul palelor compresoarelor din aliaj de titan. Palele sint
impregnate prin pulverizare cu un lichid
fluorescent, după care surplusul de lichid
este eliminat prin curățirea suprafeței. Un
baleiaj cu fascicul laser descoperă și lo
calizează defectele prin faptul că stimu
lează apariția radiației fluorescente, care
este apoi măsurată cu un ansamblu de șase
fotomultiplicatoare. Semnalele furnizate
sînt convertite numeric și stocate într-un

microcalculator. După o a doua curățire,
destinată eliminării eventualelor defecte
nesemnificative. cum sînt, de exemplu,
particulele de praf, se efectuează un nou
baleiaj cu fascicul laser, al cărui rezultat
este comparat cu primul. Dacă defectele
persistă, piesa este dirijată automat spre
uri control mai amănunțit. Sistemul tra
tează șase pale pe minut cu rezultate mai
bune și mai rapide decit prin controlul cla
sic realizat de un operator.
• PĂDURI SALVATE. In prezent.
In Elveția, aproape jumătate din necesarul
de materii prime din industria hirtiei se asigură prin reciclarea maculaturii. Acțiu
nea de reintroducere in circuitul economic
a hirtiei a fost inițiată în această tară încă
din 1960, cind s-au colectat 137 mii tone
maculatură. De atunci, ponderea colectă
rilor a crescut continuu. Astfel, in 1970
cantitatea colectată a crescut Ia 210 mii
tone. în 1980 Ia 320 mii tone, în 1983 la 398
mii tone. în 1984 la 431 mii tone, iar anul
trecut la aproape 500 mii tone.

• PENTRU „STOARCEREA"
SUBSTANȚELOR MINERALE UTILE
p°l°nia> I* Universitatea teh
nică din Gdansk, a fost realizată o
nouă tehnologie de recuperare a cu
prului și a altor substanțe utile din minereurile sulfidice, din reziduurile prove
nite din procesul de flota tie, putîndu-se
astfel renunța la procesul clasic de înno
bilare a minereurilor. Prin natura chimică
a soluției utilizate pentru recuperare și a
mediului de reacție, lipsit de ioni, a fost
înlăturat riscul de corodare a instalațiilor.
Simplitatea metodei de regenerare a solventilor folosiți face posibilă aplicarea
tehnologiei într-un proces ,în ciclu închis,
ceea ce determină reducerea simțitoare a
cheltuielilor de recuperare. Minereurile
sulfidice sau concentratele lor. reziduurile
provenite din procesul de flotație sînt
măcinate în particule cu dimensiunea sub
0,1 mm și apoi tratate cu un amestec al
cătuit din solvenți organici care conțin

piridină și prin derivați clorurați ai meta- *
nului. In continuare. compușii metalici l
sint separați, pentru ca. in fine, să fie tra- 7
tați prin metodele conventionale de obti- I
nere a respectivelor metale.
i

• MASINÂ-UNEALTÂ DIN... {
GRANIT. Pentru a se evita corodarea ■

oțelului prin folosirea apei ca agent de răcire la mașinile de rectificat. în Franța a
fost construită o mașină-unealtă din granit. cu o greutate cit) 42 tone. Deși grea,
aceasta poate executa lucrări de mare finete, ca tăierea în unghi și șlefuirea suprafetelor cu precizie de ordinul unui micron. întreaga infrastructură a instalației,
adică soclul și. în poziție suprapusă, căruciorul care susține discul abraziv, sint
realizate din granit masiv, material stabil.
al cărui coeficient de dilatare este cu 50
la sută mai mic decit al otelului. Căruciorul. în greutate de 12 tone, glisează, pe
o pernă de aer cu grosimea de 15 microni,
evitindu-se astfel frecarea, și implicit, uzura instalației.
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România, președintele Nicolae Ceausescu promovează
ferm o politică m slujba păcii, dezarmării si progresului
AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII IN PRESA DIN DIFERITE ȚĂRI
Publicații din diferite țâri acordă o atenție
specială noii inițiative de pace a României so
cialiste, a președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind reducerea unilaterală, incă din acest an,
cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare. Această măsură, votată de
Marea Adunare Națională, în legătură cu care
va fi consultat, în cadrul apropiatului referen

dum, întregul popor, este înfățișată ca un mo
ment de deosebită importanță al politicii prin
cipiale și consecvente a României socialiste,
consacrată păcii, înfăptuirii dezarmării, în primul
rind a celei nucleare, soluționării conflictelor nu
mai pe calea negocierilor, creșterii rolului O.N.U.
in rezolvarea marilor probleme ale omenirii.
Succesele de seamă obținute de poporul român

0 INIȚIATIVĂ IN DEPLIN CONSENS
CU ASPIRAȚIILE POPOARELOR

DE PRETUTINDENI
Președintele Nicolae Ceaușescu a
arătat că România a hotârit să
treacă în mod unilateral la redu
cerea cu 5 Ia sută, în acest
ari, a armamentelor, efectivelor
și , cheltuielilor militare ; „Vom
saluta și așteptăm ca și celelalte
țări din Tratatul de la Varșovia să
treacă, într-un moment potrivit, la
reduceri corespunzătoare, cu 5 la
sută sau chiar cu un proceht mai
măre“, relevă agenția CHINA
NOUĂ, citind din cuvintarea pre
ședintelui României la primirea
membrilor Consiliului Militar al
Forțelor Armate Unite ale statelor
participante la Tratatul de Ia
Varșovia.
Se subliniază, de asemenea, că
președintele Nicolae Ceaușescu s-a
pronunțat pentru stabilirea de con
tacte directe intre Tratatul de la
Varșovia și N.A.T.O. in vederea
concretizării hotărîrilor adoptate la
reuniunea de la Budapesta, în
Apelul-program de reducere cu 23
, la sută a armelor convenționale.
Țările din cele două grupări mi
litare. Tratatul de la Varșovia și
N.A.T.O., trebuie să păstreze un
echilibru el forțelor. Dar aceasta
să se facă mergînd pe linia unui
echilibru la un nivel dt mai redus
al forțelor militare — evidențiază
agenția opinia președintelui Româ
niei. In încheiere se arată că tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat : „Cu dt Vom elimina mal
repede armele nudeare — începînd cu cele din Europa — cu cit
vom reduce armamentele, vom
reduce de fapt și pericolul unor
conflicte, al unui război nuclear,
chiar și al unor conflicte sau al
unui război cu arme convenționale".
Cu prilejul primirii membrilor
Consiliului Militar al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia,
relevă agenția iugoslavă TANIUG,
președintele Nicolae Ceaușescu a
prezentat rațiunile care au dus la
adoptarea hotfirîrii privind „ redu
cerea unilaterală de către România
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare și a
subliniat că această măsură nu va
diminua nid capacitatea de luptă
a armatei și nici îndeplinirea obli
gațiilor ei în cadrul Tratatului de
la Varșovia.
Totodată, se relatează că tovară
șul Nicolae Ceaușescu a insistat
din nou asupra însemnătății pe
care ar avea-o realizarea unui
acord general între Uniunea Sovie
tică și Statele Unite privind inter
zicerea rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune in Europa,
deoarece cele două părți și-au ex
primat, practic, puncte de vedere
identice în această problemă.
„Un bun exemplu pentru celelal
te state", apreciază ziarul „NY
DAG" din Suedia recenta inițiati
vă a României de reducere unila
terală cu 5 la sută a efectivelor,
armamentelor și cheltuielilor mili
tare și organizarea referendumului
din 23 noiembrie, precum și apelul
adresat statelor europene, S.U.A. și
Canadei. Ziarul suedez prezintă
apoi acțiunile și inițiativele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în di
recția dezarmării și păcii în Eu
ropa.
„O Inițiativă a președintelui
Nicolae Ceaușescu prezentată la
cel de-al III-lea Congres al
Oamenilor Muncii, care repre
zintă dorința hotărâtă a poporului
român de a se trece dt mai urgent
la dezarmare", scrie „THE BU
SINESS TIME" din Malayezia.
Sub titlul „Referendum în Româ
nia", cotidianul a publicat un arti
col în care se arată că poporul
român va fi consultat la 23 noiem
brie, în cadrul unui referendum cu
privire la hotărîrea de a se reduce
cu 5 la sută armamentele, efecti
vele și cheltuielile militare.
Țara noastră dă o înaltă apre
ciere
pozițiilor
și
acțiunilor
României,
ale
președintelui
Nicolae Ceaușescu, în domeniul
apărării păcii, întăririi colaborării
și înțelegerii internaționale, considerînd că, dacă toate statele ar
urma exemplul României, s-ar de

monstra astfel voința politică de a
înfăptui dezarmarea, de a face pași
concreți pe această cale, s-a subli
niat în emisiunea difuzată de postul
de TELEVIZIUNE DIN HARARE.
România, asemeni țărilor neali
niate, consideră că problema fun
damentală a epocii contemporane o
constituie dezarmarea generală, și
în primul rînd cea nucleară, asi
gurarea păcii pe planetă, a rele
vat emisiunea consacrată de pos
tul de televiziune poziției țării
noastre în problemele dezarmării.
Un loc important a fost acordat
prezentării hotărîrii României de a
proceda la reducerea unilaterală,
încă din acest an, cu 5 la sută a
armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare, organizării refe
rendumului care va avea loc la 23
noiembrie. Au fost evidențiate ac
țiunile întreprinse de România,
precum și apelul adresat conducă
torilor S.U.A. și U.R.S.S. de a
continua negocierile pentru a se
ajunge la eliminarea completă și
definitivă a armelor nucleare.
„România, țară a păcii" este
titlul unui articol apărut în publi
cația belgiană
„TEMOIGNAGE
ROUMAIN", în care se evidențiază
că „de-a lungul istoriei sale bi
milenare, poporul român și-a iden
tificat existența cu lupta pentru
pace. O pace pe care a trebuit s-o
apere sau s-o cîștige cu sacrificii
uriașe. De fapt, o luptă de veacuri,
devenită adevărată tradiție la ro
mâni, puternic întipărită in istoria
și în conștiința poporului care,
înfruntînd vicisitudinile vremuri
lor, a apărat însăși ființa, însăși
existența sa, a făcut ca acest popor
să rămînă permanent el însuși în
a'ceastă parte a Europei și a lumii.
Așa se explică de ce pentru ro
mâni ideea de pace este indisolu
bil legată de ideea de libertate, de
independență, suveranitate și dem
nitate națională". ,
In continuare, publicația relevă
opțiunile politice ale României :
Independența, concepută ca o afir
mare legitimă a dreptului său la is
torie și, deopotrivă, la istoria lumii,
a fost, de asemenea, concepută ca
un drept fundamental al românilor
de a fi și a rămîne mereu ei înșiși;
dreptatea — ridicată la rangul de
justiție internațională ; egalitatea
între toți, între toate statele lumii,
indiferent de orînduire politico-socială, mărime geografică, potențial
economic sau militar; democratiza
rea vieții internaționale întemeiată
pe respectul față de opțiunile și
experiențele naționale, ca o reali
tate și obligație pentru egalitatea
între oameni și popoare, în scopul
lichidării prăpastiei dintre țările
bogate șl țările sărace și al edi
ficării unei noi ordini economice și
politice internaționale. De ase
menea, se arată că România se
pronunță in favoarea libertății su
verane a fiecărui popor de a-și
alege calea dezvoltării economicosociale, a dreptului fiecărui stat de
a avea propriul său mod de viață,
de a lansa propuneri și inițiative
bazate pe forța argumentului, de
a colabora echitabil, democratic cu
toate celelalte state. Se eviden
țiază că România spuqe NU —
forței, agresiunii, imixtiunii în
treburile interne ale altor state,
amenințării cu forța, tendinței de
lezare a demnității altor state șl
popoare. Este vorba de o nouă vi
ziune, umanistă, asupra lumii : o
lume eliberată de spectrul războ
iului, al cursei înarmărilor, și în
primul rînd al armelor nucleare,
al subdezvoltării sub toate aspec
tele ei ; o lume a înțelegerii, ca
pabilă să rezolve stările conflictuale dintre state pe calea nego
cierilor, o lume mal dreaptă și mai
bună, o lume a păcii, înțelegerii și
colaborării.
Toate acestea sînt coordonate ale
unor acțiuni pătrunse de spiritul
responsabilității fată de propriul
prezent și viitor, ale unei națiuni
care vrea să fie suverană, vrea să
colaboreze cu toate popoarele lu
mii în deplin consens cu interesele
tuturor acestor popoare.

in dezvoltarea economică și socială a patriei,
vocația sa de pace, de amplă colaborare inter
națională, rolul determinant al tovarășului
Nicolae Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea
politicii interne și externe a partidului și statu
lui nostru sînt, de asemenea, pe larg prezentate
de mijloacele de informare în masă de peste
hotare.

Sîint deziderate majore ale unei
lumi care, dincolo de deosebiri de
ordin filozofic, politic sau social,
dorește să fie la nivelul comanda
mentelor majore ale civilizației si
culturii mondiale, o lume care
vrea să trăiască în securitate, pace
și demnitate.
Dezarmarea, si în primul rînd
dezarmarea nucleară, constituie as
tăzi problema numărul unu a vie
ții internaționale, subliniază publi
cația. De soluționarea ei depind
prezentul și viitorul omenirii, pre
zentul și viitorul nostru, al tutu
ror. Iar pentru ca acest prezent și
viitor să existe, ca aspirațiile legi
time, firești ale oamenilor de pre
tutindeni la libertate. înțelegere,
cooperare și prosperitate să se îm
plinească. omenirea are nevoie de
pace, de o pace trainică, de o pace
care să încununeze întreaga luptă
a oamenilor pentru apărarea aces
tei planete, civilizației și culturii,
pentru realizarea propriilor idea
luri naționale, în deplin consens cu
idealurile cele mai generoase ale
omenirii. De aici, cea mai înaltă
apreciere : România — țară a păcii,
președintele Nicolae Ceaușescu —
Erou al Păcii.
„Poziția României, a președinte
lui Nicolae Ceaușescu în principa
lele probleme de politică interna
țională" este titlul sub care săptămînalul italian „SETTEGIORNI" a
publioat un amplu articol, in cave
se evidențiază că participarea
României la organizațiile interna
ționale se înscrie in mod organic
în politica sa de pace, prietenie și
colaborare cu toate țările, pe baza
principiilor dreptului internațional.
Se subliniază că printre preve
derile care stabilesc direcțiile de
dezvoltare ale relațiilor sale ex
terne, Constituția țârii precizează

că România activează în cadrul or
ganizațiilor internaționale pentru
garantarea păcii și înțelegerii între
popoare. Definirea în însăși legea
fundamentală a țării a scopului
participării României la organiza
țiile internaționale atestă importan
ța acordată pe plan național aces
tor activități.
Sînt relevate atașamentul față
de obiectivele și principiile Cartei
O.N.U., dorința de a recurge la
mecanismele O.N.U., care nu lip
sesc din nici un document impor
tant semnat de România în rela
țiile ei bilaterale.
Deosebitul interes al României
față de O.N.U. — arată „Settegiorni" — reiese din convingerea că
soluționarea trainică a problemelor
de interes general este posibilă prin
negocieri multilaterale cu partici
parea tuturor statelor, în condiții
de egalitate — concepție care cu
cerește din ce în ce mai mult
teren.
Spre exemplificare este citată o
declarație a președintelui
Nicolae. Ceaușescu cu privire la
faptul că trebuie să se pornească
de la necesitatea examinării pro
blemelor cu care se confruntă azi
omenirea ; numai astfel se poate
ajunge la concluzii juste în mă
sură să corespundă intereselor fie
cărei națiuni, numai astfel pot fi
promovate principii democratice in
soluționarea problemelor, pot fi in
staurate relații noi între state. De
aici ideea. frecvent subliniată de
șeful statului român, privind nece
sitatea de a se conferi un rol mai
important Organizației Națiunilor
Unite, altor organisme internațio
nale, în soluționarea democratică a
tuturor problemelor vieții politice
mondiale, arată revista.

REALIZĂRI DE PRESTIGIU, LARGI
PERSPECTIVE DEZVOLTĂRII MULTILATERALE
Presa de peste hotare scoate in
evidentă, în același timp, succese
le oamenilor muncii din patria
noastră.
Astfel, sub titlul „întrecerea cu
timpul", publicația poloneză „ZYCIE
PÂRTII" pune în evidentă, într-un
amplu articol, preocupările si acti
vitățile desfășurate în diferite ra
muri economice în tara noastră
pentru traducerea în viață a sarci
nilor stabilite in cadrul Congresu
lui al XlII-lea al Partidului Co
munist Român, ale actualului plan
cincinal. Se subliniază, astfel, că
printre priorități se află moderni
zarea proceselor de producție, spo
rirea calității produselor și intro
ducerea noului, economisirea de
materii prime, materiale și ener
gie. în industrie se dezvoltă cu
precădere electronica, tehnica de
calcul, mecanica și optica de pre
cizie, producția de echipamente
hidraulice și pneumatice etc.
„Obiectivul ce și-l propune in
dustria românească — relevă pu
blicația poloneză — este ca produ
sele fabricate "să fie Ia nivel mon
dial : multe întreprinderi trec printr-un proces de întinerire, ceea ce
a fost mai înainte imposibil, astăzi
se realizează". Ca exemplu este
dată întreprinderea „23 August" din
București cu tot ce produce ea ca
tehnică de vîrf.
„Industrializarea rapidă din ulti
mii ani a ridicat România pe trep
tele unei națiuni cu o industrie mo
dernă", se arată în articolul inti
tulat „România și industriali
zarea". apărut în revista greacă
„GREECE'S WEEKLY".
In continuare se evidențiază :
O nouă strategie unitară a pus in
dustria în fruntea acțiunii de dez
voltare economică și socială a
României. Că lucrurile stau așa se
poate constata din datele compara
tive privind creșterea procentului
de muncitori în industrie din to
talul populației active a tării și
a fondurilor fixe industriale.
O dovadă a rolului de frunte al
industriei în economia României și
a procesului de dezvoltare socială
o constituie și repartizarea ei ar
monioasă în toate județele țării,
subliniază revista. Aceasta arată
că în România nu a avut loc nu
mai o dezvoltare a industriei, dar
și o modernizare a tehnologiilor și
producției. Ca urmare, industria
constructoare de mașini poate răs

punde azi la cele mai complexe
probleme, furnizînd peste 90 la
sută din necesarul de mașini și
echipamente, inclusiv cele necesa
re marilor proiecte cum sînt Ca
nalul Dunărea—Marea Neagră și
metroul bucureștean.
Ingineria tehnică și chimică sînt
domenii cu cel mai puternic efect
asupra economiei. Dinamismul con
tinuu al acestor industrii de bază
a contribuit într-o proporție tot
mai mare la formarea venitului na
țional. Au fost realizați pași remar
cabili pe calea creșterii producției
ramurilor industriale care pot aju
ta la dezvoltarea surselor de ener
gie și de materii prime ale țării,
notează revista, pu'blicînd apoi ci
fre semnificative privind creșterea
producției intr-o serie de ramuri
industriale de bază.
Planul de dezvoltare a României
pe perioada 1986—1990 face obiec
tul unui articol publicat de revista
italiană „ESPORTARE" care subli
niază că obiectivele noului plan
cincinal sînt dezvoltarea intensi
vă. în continuare, a producției și a
bazei tehnico-materiale, ridicarea
nivelului de trai al poporului în
ritmuri care să permită integrarea
țării in rîndul statelor eu dezvol
tare medie. Un rol predominant —
se arată — este rezervat cercetării
științifice și dezvoltării tehnologi
ce. In următorii cinci ani este pre
văzută construcția unui mare nu
măr de obiective, majoritatea urmind să intre în funcțiune pînă în
1990. Ramura cea mai dinamică va
fi în continuare cea constructoare
de mașini si de prelucrare a meta
lelor.
Se relevă rolul Important acor
dat industriei chimice si petrochi
mice. dezvoltării bazei de materii
prime și energeticii. Revista pre
zintă în acest cadru prioritățile
stabilite privind modernizarea pro
ducției în diferite sectoare.
Sint. de asemenea, relevate
obiectivele noii revoluții agrare in
țara noastră, rezultatele obținute
in acest domeniu.
Revista se referă Ia investițiile
ce vor fi făcute de către țara noas
tră în anii 1986—1990 pentru înfăp
tuirea proiectelor propuse, eviden
țiind ponderea lor însemnată in
ramuri și sectoare ca industria,
agricultura, transporturile și tele
comunicațiile. construcția de locu
ințe și gospodărie comunală.
(Agerpres)

Schimb de mesaje ia nivel inalt
româno-chinez
BEIJING 15 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și a tovarășei
Elena Ceaușescu au fost transmise
tovarășilor Dehg Xiaoping, Hu
Yaobang, Zhao Ziyang și Li Xiannian cele mai bune urări de sănăta
te, viață îndelungată, fericire și de
noi succese în activitatea desfășurată
pentru îndeplinirea obiectivelor de
modernizare și dezvoltare continuă a
Chinei populare.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost
adresate din partea tovarășilor Deng
Xiaoping, Hu Yaobang, Zhao Ziyang
și Li Xiannian cele mal sincere urări
de sănătate, fericire, viață îndelun
gată și putere de muncă pentru con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism.

Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către tovarășul
Zhao Ziyang. membru al Comitetu
lui Permanent al Biroului Politic al
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, a
tovarășului Ion Dincă, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, președintele părții româ
ne în Comisia româno-chineză de
colaborare economică și tehnică.
In cadrul întrevederii, premierul
Zhao Ziyang a evocat cu bucurie întilnirile și convorbirile pe care le-a
avut cu tovarășul Nicolae Ceaușescu,
in iulie 1986. exprimind hotărirea
conducerii chineze de a face totul
pentru realizarea înțelegerilor con
venite la cel mai înalt nivel, pen
tru dezvoltarea multilaterală a ra
porturilor politice, economice, comer
ciale, tehnico-științifice și pe alte
planuri dintre România și China.

Congresul Partidului African
al Independenței din Guineea-Bissau
Mesaj de felicitare adresat de secretarul general al P.C.R.
secretarului general ai P.A.I.G.C.
BISSAU 15 (Agerpres). — Din par
tea tovarășului Nioolae Ceaușescu,
secretar general ai Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost
transmise președintelui Consiliului
de Stat al Republicii Guineea-Bi
ssau, Joao Bernardo Vieira, calde
felicitări pentru realegerea în func
ția de secretar general al Partidului
African al Independenței, împreună
cu urările de sănătate si fericire per
sonală. de progres și prosperitate
pentru poporul din Guineea-Bissau.
Mulțumind. Joao Bernardo Vieira
a rugat să se transmită tovarășului
Nioolae Ceaușescu un cald salut
prietenesc și cele mai sincere urări
de sănătate și putere de muncă, iar
poporului român succese tot mai

mari în edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate.
Schimbul de mesaje a avut Ioc cu
prilejul primirii de către președintele
Joao Bernardo Vieira a tovarășului
Ion Cîrcei. membru al C.C. al P.C.R..
vicepreședinte al Colegiului Central
de Partid, care a reprezentat Parti
dul Comunist Român la cel de-al
IV-Iea Congres al P.A.I.G.C.
★
La Bissau au luat sfîrșit lucrările
celui de-al IV-lea Congres al
P.A.I.G.C. Joao Bernardo Vieira a
fost reales în funcția de secretar ge
neral al partidului. Au fost aleși
membrii Comitetului Central si ai
Biroului Politic și s-au adoptat re
zoluții privind activitatea viitoare a
partidului.

REUNIUNEA GENERAL-EUROPEANĂ DE LA VIENA
Intervenția delegației române
VIENA 15 (Agerpres) — Dumitru
Ținu transmite : în cadrul reuniunii
general-europene, Ia Viena continuă
dezbaterile cu privire la modul de
îndeplinire a prevederilor înscrise
țn Actul final de la Helsinki și în
documentul de la Madrid, precum și
la orientările de viitor ale procesu
lui de edificare a securității euro
pene.
In cadrul dezbaterilor, delegația
română a prezentat pe larg poziția
tării noastre privind obiectivele ce
stau în fața actualului forum de la
Viena. care este menit să contribuie
la intensificarea eforturilor tuturor
statelor participante pentru întărirea
securității, pentru dezarmare, pentru
dezvoltarea amplă a colaborării pe
multiple planuri. România, președin
tele Nicolae Ceaușescu — a arătat în
intervenția sa reprezentantul țării
noastre — consideră că in actualele
împrejurări se impune înfăptuirea
pe plan internațional a unui pro
gram complex de dezarmare care să
cuprindă pe lîngă dezarmarea nu
cleară și măsuri de reducere radica
lă a armamentelor convenționale,
precum și alte măsuri de dezarma
re. Un asemenea program ar trebui
să includă eliminarea completă a
armelor nucleare pînă la sfîrșitul
acestui secol. Țara noastră se pro
nunță pentru o reducere a armelor
conventionale, efectivelor și cheltuie
lilor militare cu cel puțin 50 la sută
pină • în anul 2000 și, ca un prim
pas în această direcție, pentru
transpunerea în fapt a măsurilor
propuse de statele participante la

Tratatul de la Varșovia în Apelul
de la Budapesta din iunie 1986.
România consideră ca fiind de
importanță capitală, a arătat in con
tinuare reprezentantul țării noastre,
ca reuniunea de la Viena să adopte
decizia de a se convoca o a doua
etapă a Conferinței pentru măsuri
de Încredere și securitate și pentru
dezarmare în Europa. Mandatul
unei asemenea conferințe trebuie să
cuprindă examinarea și negocierea
unor măsuri concrete de dezarmare,
induzind totodată și examinarea
unor noi măsuri de încredere și
securitate. îndeosebi privind limi
tarea activităților militare. Țara
noastră are în vedere măsuri de re
ducere reală a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare.
Relevînd că România Se pronun
ță in favoarea aplicării și respectării
tuturor principiilor menite să gu
verneze relațiile dintre state, vorbi
torul a evidențiat că aceasta este o
cerință fundamentală a cooperării
interstatale * într-o Europă unită, a
păcii și colaborării.
Avind în vedere rolul important
al schimburilor și cooperării econo
mice pentru creșterea încrederii și
înțelegerii, tara noastră consideră că
reuniunea, de la Viena trebuie să se
pronunțe în mod clar pentru elimi
narea oricăror restricții sau obstacole
din calea schimburilor, economice.
în același timp, delegația română
s-a pronunțat pentru extinderea
cooperării in domeniul culturii, in
scopul unei mai bune cunoașteri a
tot ce a creat mai valoros umanita
tea.

S. U. A.

Un marș de 6000 km pentru pace și dezarmare...
WASHINGTON 15 (Agerpres). —
Participanții la marele marș al păcii
— început în urmă cu nouă luni la
Los Angeles — au sosit la Washing
ton, după ce au străbătut de la vest
la est aproape întreg teritoriul S.U.A.
In cadrul acțiunilor desfășurate pe
parcursul celor aproape 6 000 km,
participanții la marș au cerut cu fer
mitate să se întreprindă măsuri și
acțiuni care să ducă la dezarmarea
nucleară, la aplicarea in practică a
ideii că armele de nimicire in masă
smt nejustificate din punct de ve
dere politic, economic și social și pe
riculoase din punctul de vedere al
viitorului omenirii. Diane Clark,
aleasă primar al acestui „oraș mișcă
tor" — constituit de participanții la

marș — a deplins faptul că S.U.A. au
procedat la o nouă experiență nu
cleară chiar în ziua sosirii la Wa
shington , a manifestanților pentru
pace. Totodată, ea și-a exprimat în
crederea in triumful rațiunii și in
împlinirea mesajului participanților
la marș : „Dezarmarea nucleară glo
bală".
In capitala S.U.A., cei care au luat
parte la acest marș, împreună cu alți
oameni iubitori de pace, vor organiza
mitinguri pentru pace in punctele
centrale. Ei au declarat că speră ca
mesajele purtate în timpul marșului
— „Nu războiului stelelor". „Nu răz
boiului atomic", „Salvați lumea" —
să fie transpuse în viață, spre binele
intregii omeniri.

...și o acțiune contrară acestor deziderate
WASHINGTON 15 (Agerpres). —
In pofida apelurilor opiniei publice
americane și internaționale și în to
tală contradicție cu recenta rezoluție
a Comitetului pentru probleme po
litice și de securitate al Adunării
Generale a O.N.U. cu privire la în
cetarea și interzicerea experiențelor
cu arma atomică, la 14 noiembrie
S.U.A. au efectuat o nouă experien
ță nucleară subterană la poligonul

din Nevada. Un purtător de cuvînt
american a precizat că explozia a
avut o putere cuprinsă între 20 și
150 kilotone Tnt.
Potrivit agenției U.P.I., este cel
de-al 12-lea test nuclear al S.U.A.
din acest an și al 19-lea de la de
clararea moratoriului unilateral so
vietic asupra experiențelor cu arma
atomică.

Ședința Biroului Politic
al C.C. al P.C. Bulgar
Au fost examinate rezultatele
Intilnirii de lucru de la Moscova
o conducătorilor partidelor comuniste
și muncitorești din țările membre
ale C.A.E.R.
SOFIA 15 (Agerpres). — Biroul
Politic al C.C. al P. C. Bulgar. — re
latează agenția B.T.A. — și-a expri
mat convingerea că întîlnirea de lu
cru de la Moscova a conducătorilor
partidelor comuniste și muncitorești
din țările membre ale C.A.E.R. con
stituie o expresie a relațiilor de prie
tenie. colaborare și întrajutorare
frățească a țărilor membre ale
C.A.E.R. și a dorinței de a ridica
aceste relații la un nivel calitativ
nou.
în spiritul hotărîrilor Congresului
al XlII-lea al P. C. Bulgar. Biroul
Politic al C.C. a însărcinat organele
de partid și de stat să elaboreze di
recțiile și măsurile concrete pentru
realizarea celor convenite la Mos
cova.

Congresul Partidului

Popular Revoluționar

Laoțian
Tovarășul
Kaysone Phomvihane
reales secretar qeneral
al C.C. al P.P.R.l.
VIENTIANE 15 (Agerpres). — La
Vientiane au luat sfîrșit lucrările
Congresului al IV-lea al Partidului
Popular Revoluționar Laoțian.
în cadrul primei plenare a Comi
tetului Central nou ales de congres,
în funcția de secretar general al
C.C. al P.P.R.L. a fost reales Kay
sone Phomvihane, relatează agenția
T.A.S.S.

Apel la reglementarea
pe cale pașnică a situației
conf lictuale
din America Centrală
CIUDAD DE GUATEMALA 15
(Agerpres). — Cu adoptarea unei re
zoluții prin care se adresează un apel
tuturor țărilor latino-americane de a
susține eforturile „Grupului de la
Contadora" și „Grupului de sprijin"
in vederea reglementării pe cale paș
nică a situației conflictuale din Ame
rica Centrală, la C.iudad Re Guate
mala s-au incheiat lucrările celei
de-a XVI-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a Organizației Statelor Ame
ricane (O.S.Â.). Documentul subli
niază necesitatea prevenirii unui
conflict de proporții în regiune și a
continuării demersurilor pentru o
rezolvare politică a crizei din aceas
tă zonă.
Luînd cuvîntul in numele celor
două grupuri de stata — Columbia,
Mexic, Panama și Venezuela și. res
pectiv, Argentina. Brazilia, Peru și
Uruguay — reprezentantul Mexicu
lui a asigurat Adunarea Generală a
O.S.A. că vor fi continuate efortu
rile in căutarea unei soluții pașnice
a conflictului centroamerican.
în intervenția sa, reprezentantul
Republicii Nicaragua a reafirmat
hotărirea guvernului țării sale de a
face uz de toate mijloacele politice
posibile .și de a negocia cu țările
vecine pentru reglementarea situației
din America Centrală.
DEMERS AL MILITANȚILOR

ANTIAPARTHEID DIN R.S.A.

„Eliberați copiii
din închisori!"
PRETORIA 15 (Agerpres), — Cam
pania la nivel național a populației
de culoare din R.S.A. împotriva le
gilor rasiste, inclusiv a stării de ur
gență, se intensifică. După cum in
formează agenția Reuter, o grupare
de apărare a drepturilor omului a
lansat propria-i campanie cerind,
o dată cu sărbătorile de iarnă, elibe
rarea tuturor copiilor deținuți in
închisorile regimului. „Copiii trebuie
să trăiască la ei acasă, nu in închi
sori", a declarat un lider al acestei
grupări, Ethel Walt. Ca o formă de
protest și de acuzare a rasiștilor, cu
ocazia sărbătorilor de iarnă oficiali
tățile vor primi cărți poștale ilustra
te, inlocuindu-se tradiționalele urări
prin apelul „Eliberați copiii". Miș
carea antiapartheid din Africa de
Sud apreciază că, de la instaurarea
stării de urgență, la 12 iunie, in de
tenție se află aproximativ 8 000 de
copil ai populației negre, Autorită
țile de la Pretoria au scontat, ca prin
arestarea copiilor să pună capăt lup'tei pentru drepturi, politice și civile
a celor 26 milioane de negri.
Pe de altă parte, din R.S.A. se re
latează că muncitorii de la sucursala
americană a întreprinderii de auto
mobile „General Motors" nu vor
abandona mișcarea grevistă, declan
șată la 29 octombrie, atlt timp cit
nu li se vor satisface revendicările,
intre care asigurarea locurilor de
muncă și reprimirea celor concediați.
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CONVORBIRI. Ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S.. Eduard
Șevardnadze, a avut, la Moscova, o
convorbire cu ShuAji Yanai, ad
junct al ministrului de externe al
Japoniei, cu care a abordat pro
blemele relațiilor bilaterale și ale
situației internaționale actuale. S-a
exprimat dorința reciprocă de a
dezvolta dialogul sovieto-nipon.

ÎN

I

ORAȘUL VEST-GERMAN
HAMBURG și-a început lucrările
Congresul internațional al oameni
lor de știință naturaliști, avind ca

temă centrală „Căile de oprire a
cursei înarmărilor". Participă apro
ximativ 3 000 de oameni de știință,
precum șt activiști pe tărîm poli
tic și obștesc din peste 20 de țări.
O atenție deosebită va fi acordată
problemelor actuale ale consolidă
rii securității internaționale, de
zarmării și controlului asupra înar
mărilor.
TRUPELE ARMATEI ANGOLE
ZE au scos din luptă, în perioada
august-octombrie, aproximativ 600
de rebeli antiguvernamentali și au

capturat alte cîteva sute — relevă
agenția angoleză de știri Angop.
Intr-un comunicat oficial în legă
tură cu aceasta se precizează că
trupele guvernamentale au desfă
șurat acțiuni de luptă în centrul și
sudul țării.

BUGETUL MILITAR AL S.U.A.
Președintele S.U.A., Ronald Reagan, a semnat legea cu privire la
bugetul militar pe 1987, care se
ridică la 291,9 miliarde dolari.
Agenția France Presse notează că
fondul bugetar militar aprobat de

cele două camere ale Congresului
a fost mai mic cu 30 miliarde do
lari decît cel solicitat de pre
ședinte. Suma prevăzută pentru
Inițiativa de Apărare Strategică
(S.D.I.) („războiul stelelor") este
de 3,4 miliarde dolari, cu 34 la
sută mai redusă decît cea recla
mată de Casa Albă. In aceste con
diții, președintele Reagan și-a ex
primat „dezamăgirea" în legătură
cu textul noii legi, relevă agenția
menționată.

OPOZIȚIE
LA
PROIECTUL
..RĂZBOIUL STELELOR". După
cum relatează ziarul „Asahi Shim
bun", citat de agenția T.A.S.S.,
anumite corporații nipone din do
meniul electrotehnicii se opun la
participarea Japoniei la programul
american „Inițiativa pentru apăra
re strategică", cunoscut sub numele
de „războiul stelelor". O colaborare
cu Pentagonul ar însemna că cele
mai noi proiecte științifice nipone
vor ajunge in miinile concurenților
americani, a spus președintele com
paniei electrotehnice „Toshiba". De

asemenea, S.U.A.. sub pretextul
protecției secretului militar, ar pu
tea să împiedice folosirea proiecte
lor respective \ in producția civilă,
pentru a lovi în concurența japo
neză.
GUVERNUL INDIAN a acordat
premiul „Jawaharlal Nehru" pe
anul 1985 post-mortem fostului
prim-ministru suedez Olof Palme.

SITUAȚIA
DIN
NORDUL
UGANDEI. Trupele guvernamenta
le au îndeplinit două misiuni de
luptă în zona Kîtgum, anihilînd 33
de elemente rebele dintr-un grup
de 500 de militari antiguverna
mentali. Mulți dintre aceștia s-au
salvat părăsind zona. Autoritățile
ugandeze au făcut cunoscut că
operațiunile de curățire de ele
mente rebele vor continua pînă la
totala lor eliminare în vederea
concentrării eforturilor țării în ope
ra pașnică de refacere economică.
POPULAȚIA INDONEZIEI a
ajuns la peste 164 milioane de lo

cuitori, ocupind astfel locul cinci,
în lume la acest indicator după
R. P. Chineză, India, U.R.S.S. și
S. U.A., relevă agenția Antara.
In INSULELE AZORE s-a scu
fundat un pescador sub pavilion
elen. O navă portugheză a acțio
nat prompt, salvind 24 dintre cei
26 de membri ai echipajului. Că
pitanul pescadorului și-a pierdut
viața împreună cu un alt ofițer al
vasului,
PREȚURI.
Comitetul
special
pentru prețuri al Organizației Ță
rilor Exportatoare
de
Petrol
(O.P.E.C.), reunit în capitala Ecua
dorului, Quito, a adoptat o hotărire prin care se recomandă sta
telor membre să revină la un sis
tem de prețuri fixe pentru țițeiul
brut. Recomandarea, care pornește
de la prețul de referință de 18
dolari per baril, urmează a fi
dezbătută și aprobată lâ viitoarea
conferință ministerială a O.P.E.C.,
ce va avea loc la Geneva, începind cu 11 decembrie.

ASASINAT. Președintele Parti
dului Poporului
din Filipine
(Partido NG Bayan), formațiune
politică de stînga recent creată și
lider al federației sindicale Kilusang Mayo Uno, Rolando Olalia, a
fost asasinat în apropiere de Manila de persoane neidentificate.
Președintele Filipinelor, Corazon
Aquino, și-a exprimat indignarea
in legătură cu acest asasinat și a
dispus crearea unei comisii speciale însărcinate cu cercetarea ca
zului.
CUTREMUR. Simbătă, in orașul
Tokio Și împrejurimi a fost inregistrat un cutremur de pămint,
avind magnitudinea de 5,1 grade Pe
scara Richter, a anunțat Agenția
națională de meteorologie. Epicentrul a fost localizat in Oceanul Pa
cific. la 100 km nord-est de Tokio.
Nu au fost consemnate victime.
Agenția națională de meteorologie
a menționat că mai multe erupții
vulcanice au fost constatate in
insula Oshima, la 100 km sud de
Tokio.
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