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AMPLĂ ANGAJARE MUNCITOREASCĂ

PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A

TUTUROR SARCINILOR ECONOMICE
,lft aceste zile premergătoare

1 Mai, oamenii muncii din întreprinderile 
dustriale și de pe ogoare, de pe șantiere și 
din institutele de cercetare științifică și ingine
rie tehnologică, întregul nostru popor acționea
ză, stăruitor pentru îndeplinirea mărilor obiec
tive stabilite de partid, de secretarul său gene
ral pentru actuala etapă de dezvoltare inten
sivă a economiei naționale, pentru realizarea 
exemplară, la toți indicatorii, a planului pe 
acest an.

Acționînd în spiritul indicațiilor și sarcini
lor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Io recenta consfătuire de lucru de

sărbătorii de la 
in-

la C.C.

al P.C.R., oamenii muncii de pe întreg cu
prinsul patriei, în frunte cu comuniștii, prin- 
tr-o susținută mobilizare a tuturor forțelor, 
printr-o organizare exemplară a producției și a 
muncii, printr-un spirit de totală dăruire, sint 
ferm hotărîți ca, în perioada care a rămas pină 
la sărbătoarea de la 1 Mai, să realizeze în 
cele mai bune condiții planul la producția fi
zică și, cu prioritate, producția destinată expor
tului. Astfel, cu fiecare zi ce trece, din tot mai 
multe întreprinderi industriale, de pe ogoare și 
șantierele de investiții, din toate județele țării 
ne sosesc la redacție vești despre noi succese 
în muncă. Practic, in aceste zile, toți oamenii

muncii din patria noastră, acționînd în spiritul 
înaltelor exigențe formulate de secretarul ge
neral al partidului, conștienți că nu există acum 
sarcină mai importantă decit realizarea ritmică, 
integrală,și în condiții superioare de calitate și 
eficiență a sarcinilor de plan pe acest an, 
muncesc cu abnegație, cu înalt spirit revolu
ționar pentru ca fiecare zi să fie tot mai rod
nică, tot mai bogată în înfăptuiri.

Prezentăm astăzi cîteva fapte de muncă sem
nificative desprinse din ampla cronică a între
cerii socialiste ce se desfășoară în întreaga 
țară în cinstea apropiatei sărbători de la 1 Mai.

SE ÎNTREC minerii
spuneaRăspunzind insufle- 

țitoarelor chemări 
adresate de secretarul 
general al parti
dului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, co
lectivul de muncă al 
întreprinderii miniere 
Lupoaia — o nouă 
vatră a lignitului 
românesc din bazinul 
carbonifer al Motru- 
lui — este puternic 
mobilizat pentru a în
scrie la panoul de 
onoare al întrecerii 
socialiste in cinstea 
zilei ' de 1 Mai noi ___
fapte de abnegație și depune toate efortu- 
dâruire muncitorească. 
Sub semnul sărbăto
rii- nfUncii, formațiiti 
de lucru de pe cele 
10 excavatoare cu ro
tor, echipele de inter
venții, întregul per
sonal muncitor acțio
nează cu înaltă răs
pundere și competență 
profesională pentru a 
asigura buna funcțio
nare a utilajelor din 
fluxul de excavare și 
transport, pentru re
alizarea unor cantități 
mereu sporite de căr
bune energetic. Este 
de remarcat faptul ci 
spiritul de responsabi
litate muncitorească, 
de ordine și disciplină 
in care acționează ti- 
nărul colectiv de mi
neri de la Lupoaia s-a 
concretizat in primul 
trimestru al anului In 
obținerea unei pro
ducții suplimentare de 
peste 200 000 tone căr
bune.

— Și nu ne vom

opri aici — ne 
ieri, simbătă, maistrul 
electromecanic Nicolae 
Vllceanu, secretarul 
comitetului de partid 
al întreprinderii mi
niere Lupoaia. Am 
pășit intr-un nou tri
mestru — perioadă de 
puternic avint creator 
al întregului popor 
pentru cinstirea cu 
realizări de prestigiu 
a zilei de 1 Mai și 
Conferinței Naționale 
a partidului. In ceea 
ce ne privește, noi, 
minerii de aici, vom
rile pentru , realizarea

de 
tot 
ne

și depășirea lună 
iunâ a miturilor 
mai complexe ce 
revin. Doresc să relev 
cu mindrie și satis
facție că unitatea 
noastră de bază, ca
riera Lupoaia, a fost 
vizitată 
rinduri 
general 
nostru, 
Nicolae 
baza < 
indicațiilor date la fața 
locului 
măsuri 
concrete de largă per
spectivă, prin apli
carea cărora cariera 
noastră — una din cele 
mai mari din țară — 
să devină unitate-eta- 
lon de organizare șl 
productivitate in ba
zinul minier al Gor- 
jului. Ne-am angajat 
ca acest deziderat să 
devină in 1987 reali
tate. in primul rind, 
s-au concretizat multe

I in mai multe 
de secretarul 

! al partidului 
tovarășul 

i Ceausescu. In 
orientărilor și

s-au stabilit 
și acțiuni

din măsurile cuprinse 
in cele trei programe 
prioritare privind 
creșterea productivită
ții, modernizarea pro
cesului de producție 
și ridicarea . calității 
cărbunelui. In al doi
lea rind, ne-am orga
nizat la 
superior 
ceea ce ne 
valorificăm 
potențialul 
uman de care dispu
nem. Faptele 
elocvente în , 
sens •• realizind 
de lună cărbune 
plan. înregistrăm 
această dată cea mai 
ttutw producție »upll- 
mentară de lignit, iar 
cinci brigăzi de pe ex
cavatoarele cu rotor 
se înscriu cu produc
ții medii lunare record. 
Toate aceste argu
mente stau la baza 
angajamentului nostru 
ca in cinstea zilei de 
1 Mai td 
ducția 
la peste 250 000 tone 
cărbune ~~ —
tragem pe întregul an 
4 milioane tone lignit 
energetic, ceea ce în
seamnă un nou record 
de productivitate și 
producție minieră.

Cuvinte simple, care 
grăiesc prin fapte. 
Așa cum este in firea 
harnicilor mineri ai 
țării.

un nivel 
activitatea, 
permite să 
din plin 

tehnic și
sint 

acest 
lună 

peste 
la

ridicăm pro- 
suplimentară
și să ex-

Dumitru PRUNA 
corespondentul 
„Scînteii"

Realizări ale petroliștilor
Puternic mobilizat de vibrantele în

demnuri adresate de secretarul ge
neral 
Nicolae 
ziua de 
nală a partidului cu rezultate deo
sebite in toate domeniile de activita
te, colectivul brigăzii a șasea Roata, 
din cadrul Schelei de producție pe
trolieră Clejani, județul Giurgiu, a 
reușit nu numai să-și recupereze 
restanțele din primul trimestru ,al 
anului, dar să și extragă peste pre
vederile planului la zi 1 000 tone 
țiței.

Cum a fost 
de prestigiu ? 
șov, directorul ___ __ v n .
prin scurtarea termenului de punere 
in funcțiune a fiecărei sonde, evita
rea pierderilor, executarea unoțr lu
crări de bună calitate, întărirea or
dinii și disciplinei.

Așadar, iată un succes care se da- 
torește muncii pline de abnegație a 
tuturor sondorilor din această bri
gadă fruntașă. (Ion Manea).

al partidului, tovarășul 
Ceaușescu, de a întîmpiria 

1 Mai și Conferința Națio-

obținut acest succes 
Inginerul Aurel Bra-, 
unității, ne explică :

Productivitate sporită
Oamenii muncii de pe platforma 

Combinatului metalurgic din Tulcea 
raportează noi fapte de muncă. 
Aplicînd în devans măsurile de or
ganizare și modernizare a produc
ției la instalația de producere a si- 
liciului tehnic, in perioada care a 
trecut din acest an productivitatea 
muncii față de prevederile planului 
a sporit cu aproape 20 la sută. Ca 
urmare, s-au produs' suplimentar în 
primul trimestru al anului aproape 
400 tone siliciu tehnic, din care' a- 
proximativ jumătate este siliciu 
tehnic de înaltă puritate folosit în 
industria electronică pentru realiza
rea semiconductorilor. (Neculai 
Amihulesei).. ’ . .

Dimensiunile în continuă creștere 
ale patrimoniului nostru socialist, in 
ansamblu și în fiecare unitate, com
plexitatea sporită a sarcinilor dez
voltării economice intensive, calita
tive în actualul cincinal impun întă
rirea răspunderii colectivelor de oa
meni ai muncii, a factorilor de con
ducere, a aparatului financiar din 
economie pentru buna gospodărire 
a mijloacelor materiale și financiare 
încredințate spre administrare și 
dezvoltare, aplicarea fermă, cu efi
ciență superioară, a autoconducerii 
și autogestiunii, mînuirea competen
tă a pîrghiilor și instrumentelor me
canismului economico-financiar, res
pectarea riguroasă a disciplinei de 
plan și financiare, a legilor țării. în 
acest sens, în ședința din 10 aprilie 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., cu prilejul dezbaterii 
Raportului privind analiza pe bază 
de bilanț a rezultatelor obținute pe 
ansamblul economiei naționale, for
marea și utilizarea resurselor finan
ciare în anul 1986, s-a subliniat că 
anul trecut s-au obținut realizări 
importante în industrie și agricultu
ră. in toate sectoarele producției ma
teriale, s-a acționat pentru consoli
darea echilibrului bugetar, financiar 
și monetar, s-a asigurat o balanță 

* comercială activă, ceea ce s-a re
flectat pozitiv in sporirea venitului 
național, in reducerea în continuare 
a datoriei externe, în ridicarea 
bunăstării întregului popor.

Pe fondul unor rezultate în general. 
pozitive, analiza efectuată a pus în 
evidență, totodată, răspunderea or
ganelor financiare pentru neajunsu
rile grave care s-au manifestat in 
urmărirea respectării consumurilor 
normate, în valorificarea stocurilor, 
în eliminarea pierderilor și a chel
tuielilor neeconomicoase. în această 
privință, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adus o critică severă conducerii 
Ministerului Finanțelor și organelor 
financiare în general,, pentru faptul 
că nu au acționat cu fermitatea 
necesară pentru ca hotăririle și mă
surile stabilite în domeniul financiar, 
principiile autoconducerii și autoges
tiunii să fie aplicate întocmai. 
Observațiile critice, indicațiile pre
țioase formulate și cu acest prilej 
de secretarul general al partidului 
au în vedere îmbunătățirea radicală 
a muncii cadrelor care lucrează în 
acest domeniu, ca, de altfel, perfec
ționarea generală a activității din 
economie, orientarea hotărită a co
lectivelor de oameni ai muncii spre 
buna gospodărire a patrimoniului 
întreprinderilor.

în concepția secretarului general 
al partidului, în ansamblul strategiei 
de înfăptuire a sarcinilor economice, 
o primă problemă deosebit de im
portantă o reprezintă reducerea

substanțială, 
planificate, a 
ducție, prin încadrarea riguroasă în 
normele de consum, aplicarea 
neabătută a noilor normative econo- 
mico-financiare, valorificarea supe
rioară a resurselor tehnice, materia
le, umane și financiare, asigurarea 
autogestiunii și autofinanțării. Pe 
această cale este necesar să se rea
lizeze o creștere mai puternică a 
rentabilității și beneficiilor în toate 
sectoarele, a venitului net, a veni
tului național, a avuției întregii na
țiuni.

Aceasta este o cerință economică 
primordială care trebuie bine Înțe
leasă de fiecare colectiv de oameni 
ai muncii — gospodar al părții din 
avuția națională încredințată spre 
administrare și dezvoltare. în fond, 
orice reducere a ponderii cheltuieli
lor materiale în produsul social 
asigură un spor direct de venit na
țional, orice diminuare a cheltuieli
lor de producție, orice accelerare a 
vitezei de rotație a fondurilor an
trenate fn activitatea productivă în
seamnă un plus de beneficii, de efi
ciență economică. Pe această bază 
cresc resursele de care dispune so-. 
cietatea pentru înfăptuirea obiecți-. 
velor de dezvoltare economică și ri
dicare a bunăstării poporului.

Este cu totul greșită mentalitatea, 
care mai există din păcate pe alocuri, 
că risipa, mare sau mică, de resurse 
materiale, cheltuielile neraționale, 
neeconomicoase s-ar „topi" în buge
tul întreprinderii, deci n-ar afecta 
ciștigul fiecăruia. La fel de păgubi
toare este practica suprastocării, po
trivit principiului anacronic „mai 
bine să prisosească decit să lipseas
că", întrucît fondurile scoase in 
acest mod din circuitul productiv. 
normal nu reprezintă altceva decit 
imobilizări de resurse ale venitului

- național, ce nu pot fi utilizate pentru 
dezvoltarea economiei sau pentru 
ridicarea nivelului de trai. După 
cum, producția care rămine pe stoc 
reprezintă produs social și venit na
țional creat — printr-un consum de 
materii prime, forță de muncă ș.a. 
— fără utilizare efectivă.

Or, este bine știut că, în condițiile 
autoconducerii și autogestiunii. oa
menii muncii sint direct interesați 
în modul în care se cheltuiesc re
sursele materiale și financiare ale 
întreprinderii. Uri prim argument : 
îndeplinirea sarcinilor privind redu
cerea cheltuielilor de producție. în
deosebi a celor materiale, constituie, 
in condițiile aplicării Legii privind 
retribuirea în acord global și acord 
direct a personalului muncitor, un 
criteriu esențial în stabilirea nive
lului retribuției cuvenite pentru 
munca prestată.

cel puțin în limitele 
cheltuielilor de pro-

Un al doilea argument : modul de 
constituire a fondului de participare 
a oamenilor muncii la realizarea 
producției, a beneficiilor și la 
împărțirea beneficiilor. Formarea și 
utilizarea acestui fond nu reprezintă 
un drept automat, ci efectul, conse
cința firească a unei activități efi
ciente, din care au rezultat beneficii 
cel puțin la nivelul planului. Iar fon
dul de participare este cu atît mai 
mare cu cit planul de beneficii este 
mai substanțial depășit prin crește
rea producției fizice și prin reduce
rea mai accentuată a cheltuielilor 
materiale. Dovada concretă : la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv, arătîndu-se că pentru uni
tățile economice de stat fondul de 
participare la beneficii a fost, în 
anul 1986, de 2 650 milioane lei, cu 
100 de milioane lei mai mult față de
1985, s-a reliefat că acestea repre
zintă stimulente rezultate în urma 
măsurilor privind creșterea peste 
plan a productivității muncii, redu
cerea consumurilor materiale, reali
zarea unor prețuri externe superioa
re celor planificate, și. obținerea de 
beneficii suplimentare, prin aplicarea 
in producție a realizărilor cercetării 
științifice, a invențiilor și inovațiilor.

De bună seamă, un aspect impor
tant al perfecționării relațiilor de 
producție, al creșterii proprietății so
cialiste in actuala etapă de dezvol
tare constă în participarea, cu părți 
sociale, a oamenilor muncii din uni
tățile socialiste de stat și cooperatis
te la constituirea fdndului de dez
voltare. Astfel, oamenii muncii, pe 
lingă calitatea de proprietari ai păr
ții din avuția întregului popor ce 
le-a fost încredințată spre gospodă
rire și dezvoltare, dobîndesc și cali
tatea de proprietar direct, prin par
ticiparea cu părți sociale, asupra 
unei părți din proprietatea unității 
în care lucrează. Este semnificativ 
faptul că, așa cum s-a relevat la șe
dința Comitetului Politic Executiv, 
gradul de participare cu părți socia
le a oamenilor muncii a sporit în
1986, față de anul precedent, cu 11,1 
la sută, depunerile pe ansamblul e- 
conomiei fiind mai mari cu 570 mi
lioane lei.

Utilizate, fn proporție mai mare, 
pentru efectuarea de investiții pro
ductive și pentru finanțarea mijloa
celor circulante, aceste fonduri au 
rodit prin spiritul gospodăresc al ce
lor care le-au constituit. Ca urmare, 
pentru părțile sociale depuse, oame
nii muncii din unitățile socialiste de 
stat beneficiază de venituri ridicate 
— in sumă de 645 milioane lei — cu 
223 milioane mai mari decît în 1985,

Corneliu CARLAN
(Continuare în pag. a Il-a)

Noi capacități 
de producție

La Combinatul metalurgic din Cîm- 
pia Turzii a fost pusă in funcțiune 
o nouă capacitate de producție pre
văzută în programul de modernizare 
și dezvoltare a acestei reprezentative 
unități industriale din județul Cluj. 
Este vorba de o modernă secție 
pentru sirmă trasă, utilizătă la fo
losirea benzilor transportoare desti
nate industriei miniere. Tot aici au 
mai fost puse in funcțiune și alto 
capacități pentru creșterea producției 
de oțeluri aliate și înalt aliate, la
minate, cabluri de tracțiune, elec
trozi de sudură speciali. Construc
torii și montorii, împreună cu be
neficiarul au continuat, totodată, în 
această perioadă, lucrările la obiec
tivele de investiții care asigură re
cuperarea din sectoarele calde a 
unor importante resurse energetice 
secundare. (Marin Oprea).

t

Zile decisive
pentru recolta

acestui an
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• La pregătirea terenului - in schimburi prelungite
și de noapte

• Calitatea lucrărilor - in atenția tuturor meca
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Spirit de muncă revoluționar, 
eficient în activitatea de partid

IN SCURT TIMP
PE ÎNTREAGA
SUPRAFAȚA! Semănatul florii-soarelui pe terenurile C.A.P. Florești, județul Giurgiu

Foto : Sandu Cristian
Ne aflăm în cel de-al doilea an al celui de-al 8-lea 

plan cincinal care marchează; trecerea României în- 
tr-un stadiu superior al dezvoltării sale economico- 
sociale, ceea ce presupune, potrivit istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XIII-lea al partidului, creșterea 
putefnică a forțelor de producție, perfecționarea rela
țiilor de producție și sociale, continuarea cu fermi
tate a procesului de transformare revoluționară a 
societății, in esență, realizarea unei noi calități a 
muncii și a vieții. La baza înfăptuirii acestor țeluri 
grandioase stau puternice mijloace materiale și ca
pacități de cercetare științifică, o bogată experiență 
de conducere economică și social-politică. oameni ai 
muncii și cadre tot mai bine pregătite profesional, un 
mecanism economico-financiar în continuă perfecțio
nare.

In acest an, care este și anul pregătirii și desfășu
rării Conferinței Naționale a partidului, mâl buna 
valorificare a potențialului din toate domeniile și uni
tățile de muncă socială solicită din partea organelor 
și organizațiilor de partid, în consens cu rolul și 
răspunderile lor, preocupări susținute pentru perfec
ționarea stilului și metodelor de lucru, a activității 
organizatorice și de conducere politică. Noi trăsături 
definitorii, noi coordonate ale perfecționării stilului și 
metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de 
partid, determinate de înseși cerințele tot mai com
plexe ale conducerii activității tuturor domeniilor vie
ții economice și sociale, și-au aflat o clară precizare 
în magistralele cuvintări rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 24—25 martie și la ședin
țele Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
acest an, la recenta consfătuire de lucru de la C.C, 
al P.C.R.

Evidențiind această cerință, la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 24-25 martie, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „VA TREBUI 
SĂ ACJIONĂM PENTRU CREȘTEREA Șl PERFECȚIO
NAREA ACTIVITĂȚII TUTUROR ORGANIZAȚIILOR Șl 
ORGANELOR DE PARTID, PENTRU SPORIREA RĂS
PUNDERII Șl A ROLULUI LOR IN BUNA ORGANI
ZARE A ACTIVITĂȚII IN SECTOARELE UNDE IȘI DES
FĂȘOARĂ MUNCĂ, PORNIND DE LA CEEA CE AM 
MENȚIONAT Șl IN ALTE ÎMPREJURĂRI, CA ACTIVI- 
TATEA COMUNIȘTILOR, A ORGANIZAȚIILOR Șl A 
ORGANELOR DE PARTID TREBUIE JUDECATA NU 
DUPĂ VORBE SAU DUPĂ NUMĂRUL DE ȘEDINȚE, 
CI DUPĂ FELUL CUM SE ÎNDEPLINESC HOTĂRIRILE 
PARTIDULUI, PROGRAMELE DE DEZVOLTARE ECO- 
NOMICO-SOCIALA".

In lumina acestor exigențe, ziarul nostru va aborda, 
intr-un ciclu de articole pe care îl începem astăzi, 
diferite aspecte ale stilului și metodelor de muncă 
din activitatea unor comitete județene, a altor organe 
locale de partid, consacrată îndeosebi îndeplinirii 
unor obiective de stringentă actualitate — realizarea 
unei dezvoltări economice intensive, perfecționarea 
organizării și modernizarea producției, promovarea 
largă a cuceririlor revoluției tehnico-științifice și noii 
revoluții agrare, ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al producției, sporirea eficienței economice in sfera 
producției de bunuri materiale, creșterea nivelului 
muncii politico-educative — cu scopul de a face cu
noscută experiența pozitivă și de a semnala unele 
neajunsuri în vederea înlăturării lor, perfecționării 
muncii de partid în ansamblul ei.

I
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PROGRAMELOR PRIORITARE DIN 
INDUSTRIE - O ATENȚIE PRIORITARĂ

In anul 1968, Filiași se 
declara oraș. Dar drumul 
pe care-1 deschisese în via
ța localității, ca și in via
ța întregii țări, . Congresul 
al IX-lea al partidului, 
drumul dezvoltării, al în
floririi fără precedent nu 
se încheia cu aceasta. Dim
potrivă, aflat abia la în
ceput, acest drum avea să 
se accelereze, orașul „de 
jure" urmînd să devină și 
oraș „de facto"...

Atributele urbanității, la 
vremea respectivă ? Poate 
vechea gară, înființată in 
1888 (la aproape un dece
niu după racordarea locali
tății la calea ferată ; timp 
de aproape un deceniu tre
nul de Filiași oprea in 
plin cimp !). Un vechi cin- 
tec oltenesc de cătănie îi 
„reproșa" trenului că nu-1 
lasă pe tînărul recrut mai 
aproape de casă, „colea-n 
gară-<n Filiași". Dar ce vină 
avea trenul, dacă Filiași 
însemna, la acea vreme —

chiar și după ce fațada im
pozantei gări :se înălțase, 
ca un autentic paravan me
nit să ascundă 
mădire de case 
pățind dureros 
al cimpiei...

— o ingră- 
dărăpănate. 
irisul auriu

tural... Se asfaltase și 
„strada mare", loc de pro
menadă și drum de trecere 
spre alte așezări. în 1965, 
ș-a construit o fabrică de 
pîine. Blocurile încă nu 
coborîseră de pe planșetă.

tea mîndri cu una dintre 
cele mai moderne între
prinderi ale tehnicii de virf 
din țară : întreprinderea de 
transformatoare și motoare 
electrice, bine cunoscută. în 
prezent, prin produsele

Saft// care lasă moștenire un oraș
Ce avere mai stăpînea 

Filiașiul ? O presă de ulei, 
două mori mecanice, o fa
brică de traverse de lemn 
pentru calea ferată 
calea ferată !), care 
naționalizare număra 
lucrători, un spital cu 
paturi... Au apărut 
noi construcții : un 
un cinematograf, o 
liclinică, un cămin

(iar 
la 

35 de 
40 de 
apoi 

liceu, 
po- 
cul-

Primele trei, totalizind 48 
de apartamente, își pri
meau locatarii in 1966 —
argument forte, in 1968, că 
satul din cimpie își merită 
numele de oraș.

Dar atributele de auten
tic oraș abia de-acum înce
pea Filiașiul să și le cuce
rească. Astfel, după numai 
patru ani de la declararea 
sa ca oraș, Filiașiul se pu

sale, pe nenumărate meri
diane ale globului .(jumă
tate din producția între
prinderii este destinată ex
portului).

— Tata a fost țăran coo
perator și acum este țăran- 
pensionar — își începe, 
simplu, „povestea" mais
trul Nicolae Olăroiu, șeful 
secției de transformatoare. 
Și notați, vă rog, așa : 
„țăran-pensionar" — insis-

tă interlocutorul — bătrînul 
ține mult la aceasta ; pen
sionar, el care nici nu și-ar 
fi închipuit pe vremuri că 
țăranii pot primi pensie ; 
țăran, fiindcă tot nu a lăsat 
sapa, a fost și a rămas ță
ran al acestui pămînt... Mai 
am o soră, care lucrează 
tot aici, in Filiași, la o 
școală, și un frate, împreu
nă eu care am hoinărit in 
copilărie. împreună cu care 
am visat...

— Și ce visau copiii sa
tului Filiași ?

— Mai degrabă să vă 
spun ce se visau : toți se 
visau ceferiști. Gara ne 
fascina pe toți, era singu
rul „altceva" in peisajul 
satului sărman de pe-a- 
tunci. Prin gară treceau 
trenuri, treceau speranțe... 
Fratele meu, statornic vi-

Anica F1ORESCU 
Nicolae BĂBĂlAU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)
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SPIRIT DE MUNCĂ REVOLUȚIONAR, EFICIENT 

ÎN ACTIVITATEA DE PARTID

0 cerință esențială a activității economice:

STOCURILE SUPRANORMATIVE 
- LICHIDATE NEÎNTÎRZIAT!PROGRAMELOR PRIORITARE 

DIN INDUSTRIE 
-O ATENȚIE PRIORITARĂ

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, men- 
ționînd faptul că au fost adoptate o 
serie de programe pe domenii și 
ramuri de activitate, a insistat în 
mai multe rînduri asupra necesității 
intensificării muncii practice, orga
nizatorice pentru transpunerea în 
viață a acestor programe. Secretarul 
general al partidului a subliniat cu 
pregnantă că problema deosebit de 
importantă care se impune acum 
este aceea a perfecționării muncii de 
conducere, de organizare a întregii 
activități, creșterea răspunderii, a 
spiritului revoluționar de muncă și 
luptă al tuturor activiștilor, al ca
drelor de partid și de stat, al tuturor 
comuniștilor și colectivelor de oa
meni ai muncii.

„Trebuie să se asigure zilnic ur
mărirea tuturor programelor, a fe-

IN PRIM-PLAN - PERFECȚIONAREA 
METODELOR MUNCII DE PARTID

Pe baza indicațiilor conducerii 
partidului, a programelor de dezvol
tare adoptate la nivelul economiei 
naționale, Comitetul județean de 
partid Timiș a elaborat propriile 
sale programe prioritare care cores
pund însemnatului potential dobîndit 
de acest județ în anii socialismului, 
capacității de conducere, de mobili
zare și de acțiune a organizațiilor 
de partid, dotării existente și nive
lului de pregătire, de specializare 
profesională a oamenilor muncii. O 
deosebită însemnătate în fundamen
tarea acestor programe au indicațiile 
concrete date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul nu
meroaselor vizite de lucru efectuate, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. !n județul Timiș, care — 
de fiecare dată — s-au constituit în 
analize multilaterale, soldîndu-se cu 
orientări care au jalonat dezvoltarea 
unităților economice, a ramurilor și 
• județului în ansamblu.

îndeplinirea sarcinilor în toate 
sectoarele de activitate și, în primul 
rînd, realizarea exemplară a preve
derilor de plan și a celor cuprinse 
în programele prioritare constituie, 
fără îndoială, criteriul esențial de 
apreciere a muncii desfășurate de 
organele și organizațiile de partid, 
<je activiștii de partid și de stat, a 
capacității, dinamismului, inițiativei 
și spiritului revoluționar în care se 
acționează. Preocupările comitetului 
județean de partid pentru înfăptuirea 
programelor prioritare din industrie 
vizează sporirea contribuției ia reali
zarea utilajelor pentru domeniile mi
nier, energetic, nuclear, naval, con
strucția de mașini, a planului la 
export ș.a. în funcție de situațiile 
concrete, de cerințe, s-au adoptat 
metode și acțiuni politico-organiza- 
torice care să determine înfăptuirea 
obiectivelor propuse. Astfel, pentru 
coordonarea unitară a programului 
de înnoire șl modernizare a produ
selor au fost organizate colective ce 
cuprind activiști de partid și specia
liști din producție, cercetare și în- 
vățămînt, care asigură aplicarea 
unui însemnat număr de teme și 
soluții tehnice novatoare. Drept ur
mare au fost introduse în fabricație 
utilaje, mașini și instalații noi, linii 
flexibile robotizate și manipulatoare 
pentru industriile metalurgică, con
structoare de mașini și electrotehni
că, noi tipuri de motoare, automa
carale, aparate electrice și electro
nice cu performanțe tehnice supe
rioare pentru piața internă și export.

în cadrul adunărilor și conferin
țelor de dare de seamă și alegeri 
desfășurate în organizațiile de partid 
din județ s-a relevat faptul că 
sînt numeroase cazurile în care 
activiștii comitetelor de partid jude
țean, municipale și orășenești au 
contribuit efectiv la rezolvarea unor 
situații din teren, determinînd im
pulsionarea muncii de înfăptuire a 
programelor prioritare în unități cu 
deosebită pondere în această privin
ță, intre care „Electrotimiș", „Elec
trometal", „Electrobanat", întreprin
derea de utilaje și piese de schimb 
Lugoj, „Electromotor". întreprinde
rea „Ciocanul“-Nădrag și multe al
tele. Astfel, pornind de la situația 
că unele utilaje miniere fabricate de 
întreprinderea „Ciocanul“-Nădrag nu 
atingeau parametrii calitativi ceruți 
de exploatarea în subteran, a fost 
constituit, sub egida consiliului ju
dețean de control muncitoresc al 
activității economice și sociale, un 
colectiv format din activiști de 
partid, specialiști de la întreprinde
rile și institutele de cercetare și în- 
vățămint timișorene și din ministere 
care au analizat stările de lucruri la 
fața locului, au studiat posibilitățile 
de Îmbunătățire a muncii, găsind 
soluții concrete și determinînd apli
carea lor. în prezent, la această în
treprindere se finalizează utilajele 
care să asigure produselor parame
trii tehnologici corespunzători. Iată 
deci o acțiune concretă, eficientă 
care își vădește roadele.

Concludent este și un alt exem
plu. Un asemenea colectiv complex

SE IMPUN ANALIZE TEMEINIC 
FUNDAMENTATE, MĂSURI EFICIENTE

Realizarea unor obiective de deo
sebită importanță pentru economia 
națională solicită eforturi mari, ne
cesită unirea și concentrarea a nu
meroase forțe. Este limpede că de 
înfăptuirea programelor prioritare 
ale județului nu poate și nu trebuie 
să răspundă doar un sector de acti
vitate sau altul, ci comitetul jude
țean de partid in ansamblul său, 
toate secțiile și toate comisiile, în
tregul activ de partid. Numai con
centrarea forțelor, coordonarea uni
tară a întregii activități pot asigura 
succesul acțiunilor întreprinse. Toc-< __

Iului cum se îndeplinesc ele tn toate 
unitățile ! — a indicat tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 20 februarie a.c. Fără 
o cunoaștere, fără o urmărire conti
nuă și fără luarea măsurilor nece
sare nu se poate asigura realizarea 
programelor ! Avem planuri minu
nate, programe foarte bune j avem 
un sistem foarte bun de conducere 
a tuturor sectoarelor, de participare 
a maselor de oameni ai muncii la 
conducere. Dar trebuie să asigurăm 
înfăptuirea neabătută a programelor 
și funcționarea în bune condiții a 
tuturor organismelor noastre, a au- 
toconducerii, autogestiunii, pentru 
îndeplinirea in cele mai bune con
diții a hotăririior Congresului ai 
XIII-lea al partidului, a planului pe 
acest an și pe întregul cincinal".

a analizat cauzele rămînerilor In 
urmă la întreprinderea „Electrotimiș" 
în înfăptuirea unor sarcini din pro
gramele prioritare, cum ar fi reali
zarea liniilor de sudură automată, 
utilaje deosebit de complexe, de înal

tă tehnicitate. Colectivul a ajutat și 
îndrumat comitetul de partid, con
siliul oamenilor muncii în adoptarea 
unor măsuri politico-organizatorice și 
tehnico-economice corespunzătoare, 
organizînd. totodată, o colaborare e- 
ficientă, multilaterală cu unitățile ti
mișorene participante la acest pro
gram — „Electrometal", Institutul de 
sudură și încercări de materiale, 
Institutul politehnic — precum și cu 
întreprinderile beneficiare.

Comitetul județean. comitetele 
municipale și orășenești de partid 
au stabilit măsuri și acționează pen
tru intensificarea aplicării progra
melor de organizare și modernizare, 
de ridicare a nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, de diminuare 
a consumurilor materiale și energe
tice, implicînd tot mai mult atît sec
toarele de concepție din fiecare uni
tate, cit și cadrele din institutele și 
filialele de cercetare, proiectare și 
învățămînt superior.

în mod firesc, în munca de îndru
mare, sprijin și control, un accent 
deosebit este pus pe orientarea uni
tară și sporirea aportului tuturor 
componentelor muncii de partid la 
înfăptuirea programelor prioritare, 
prin promovarea unui stil de lucru 
dinamic, operativ, concret, iar. prin 
aceasta, eficient. Am desprins din 
investigațiile făcute în. multe unități 
productive că organelor și organiza
țiilor de partid li se cere să acțio
neze pe căi și cu modalități de 
esență politică, specifice activității 
lor. Lucrînd intr-o asemenea viziu
ne. colectivele de îndrumare, sprijin 
și control și-au concentrat atenția 
asupra unor lipsuri existente în des
fășurarea muncii interne de partid. 
De pildă, comitetul de partid de la 
întreprinderea „Electrometal" nu fo
losea corespunzător comisiile pe 
probleme. Așa se face că una din 
comisii — și anume cea organizato
rică — nu avea o evidență clară a 
măsurilor politice și tehnice adop
tate pentru înfăptuirea programelor 
prioritare, nu cunoștea stadiul înde
plinirii acestora, diminuînd astfel 
capacitatea de acțiune a comitetului 
de partid. Și un alt aspect : la co
mitetele de partid de la Întreprinde
rile „Victoria" și „Dermatina", multe 
analize, rapoarte, studii, planuri de 
măsuri aveau o viziune îngustă, teh
nicistă, nu puneau în .evidență re
sorturile muncii politico-organizato
rice care să asigure realizarea pro
gramelor stabilite. în toate aceste 
cazuri, activitatea vie, concretă, des
fășurată la fata locului, a făcut ca 
lucrurile să reintre pe făgașul nor
mal. în sporirea eficienței muncii 
organelor și organizațiilor de partid 
pentru îndeplinirea programelor 
prioritare, un rol deosebit îl au și 
schimburile de experiență organiza
te la nivel orășenesc, municipal și 
județean, care pun în lumină me
todele bune ale muncii de partid, le 
popularizează și contribuie la gene
ralizarea lor.

mai în acest scop biroul comitetului 
județean de partid analizează perio
dic modul în care se acționează 
pentru realizarea programelor prio
ritare. Temeinicia și profunzimea cu 
care sînt cunoscute realitățile, inter
vențiile oportune, operative consti
tuie de flecare dată premisele unei 
substanțiale îmbunătățiri a muncii. 
Dar nu Întotdeauna se vădește per
severența necesară în această pri
vință. Bunăoară, într-o analiză de 
acest fel, după ce sînt puse in evi
dență unele rezultate pozitive, se 

menționează doar în general cîteva 
neajunsuri, insistîndu-se asupra 
unor necorelări în aprovizionarea 
tehnico-materială. Evidenta lipsă a 
elementelor concrete, prezentarea 
globală a unor deficiențe, fără dez
văluirea cauzelor care le generează 
și fără a fi vizați cei care se fac 
răspunzători de producerea lor, ne
glijarea aspectelor muncii politico- 
organizatorice a organelor și organi
zațiilor de partid fac ca raportul 
respectiv să aibă caracterul unei su
perficiale treceri în revistă a unor 
neajunsuri de multă vreme cunos
cute. Mai mult chiar, informarea 
pregătită pentru analiza în secreta
riatul Comitetului municipal de 
partid Timișoara a aceleiași proble
me — a stadiului îndeplinirii pro
gramelor prioritare — se rezumă 
practic doar la o... listă de piese și 
materiale neasigurate prin cooperare..

Ce bază de analiză pentru o exa
minare exigentă pot oferi asemenea 
rapoarte și informări ? Cum pot ele 
stimula căutarea, găsirea și promo
varea unor măsuri de îmbunătățire 
a muncii ? Surprinzător este faptul 
că unele din aceste materiale — care 
ar trebui să constituie baze reale 
pentru analize aprofundate, temeinice 
— conțin aprecieri generale, nu re

flectă în suficientă măsură starea 
reală de lucruri, faptul că, spre 
exemplu, la întreprinderea mecanică 
Timișoara existau neajunsuri privind 
organizarea și conducerea proceselor

ACTIVITATEA
POLITICO-ORGANIZATORICĂ -

LA NIVELUL CERINȚELOR ACTUALE
îmbunătățirea continuă a stilului 

de muncă al organelor și organiza
țiilor de partid presupune adîncirea 
caracterului prospectiv al activității 
de conducere, bazat pe cunoașterea 
temeinică a realităților și pe eva
luarea exactă a posibilităților, pre
supune răspundere și inițiativă în 
găsirea unor soluții corespunzătoare 
imperativelor dezvoltării intensive, 
în unele plenare și ședințe de 
analiză, în unele rapoarte, informări 
și studii elaborate la diferite nive
luri în județul Timiș , se invocă 
deseori necorelări în aprovizio
narea tehnico-materială. în afara 
acestor invocări se întreprinde prac
tic foarte puțin. Experiența altor ju
dețe — dintre care unele cu posibi
lități mai restrinse decît ale Timi
șului — unde au fost constituite co
lective speciale, coordonate de fac
tori de răspundere, care mobilizează 
toate resursele locale, arată că prin- 
tr-o bună cooperare și întrajutorare 
se pot rezolva multe probleme în 
mod operativ și eficient. Reiese că 
ar fi util să se instituie și in jude
țul Timiș un sistem organizat care 
să asiguțe o mai bună coordonare 
și mobilizare a remarcabilelor resur
se existente, inclusiv pentru înfăp
tuirea programelor prioritare, așa 
cum s-a și procedat în activitatea de 
proiectare și realizare a unor linii 
automatizate și a roboților indus
triali, domeniu în care s-a asigurat o 
coordonare unitară — sub egida co
mitetului județean de partid și a 
comisiei județene de organizare și 
modernizare a proceselor de produc
ție — a eforturilor din toate unită
țile, în special a celor din con
strucția de mașini și electrotehnică, 
precum și a forțelor din cercetare 
și învățămînt.

Județul Timiș are răspunderi cu 
totul deosebite în înfăptuirea unor 
programe prioritare, cum este cel 
minier. Începînd din anul 1981, în
treprinderea mecanică Timișoara este 
coordonatoare pe tară în domeniul 
producției de utilaj minier de su
prafață și de adîncime, fapt pentru 
care aici a fost înființată și centrala 
industrială de resort. Cu toate că, în 
ultima vreme, comitetul județean de 
partid s-a implicat mai mult în 
asigurarea bunului mers al activi
tății Centralei industriale de utilaj 
minier și mașini de ridicat, totuși, 
au rămas încă numeroase probleme 
nerezolvate, legate de activitatea 
acestei puternice centrale.

îndeplinirea programelor priorita
re necesită o atenție prioritară, preo
cupări prioritare. Dezbaterile apro
fundate care au avut loc în cadrul a- 
dunărilor și conferințelor de dare de 
seamă și alegeri pun în evidență 
faptul că organele și organiza
țiile de partid din județul Timiș 
dispun de o puternică forță organi
zatorică, de mobilizare și dinamiza
re a energiilor creatoare ale comu
niștilor, ale tuturor oamenilor mun
cii din unitățile industriale pentru 
înfăptuirea în cit mai bune condiții 
a acestor programe de mare însem
nătate pentru progresul întregii țări.

în legătură cu aceste aspecte, to
varășul Ilie Matei, prim-secretar al 
Comitetului județean Timiș al P.C.R, 
ne-a spus, între altele :

„tn înfăptuirea sarcinilor celui 
de-al doilea an al cincinalului actual 
avem ca reper clar al activității noas
tre sarcinile și exigențele formulate 

tehnologice la producția de utilaj 
minier, se livrau unele produse fără 
respectarea documentației tehnice, 
nu se exercita un exigent control 
de calitate înainte de expedierea 
echipamentelor la beneficiar, fiind 
necesar un mare număr de reme
dieri ulterioare.

Un stil de muncă eficient se poate 
baza numai pe o înaltă răspundere 
politică față de îndatoririle asumate, 
pe o deplină unitate între vorbe și 
fapte, între declarații și activitatea 
practică. Așa cum sublinia secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în vederea 
îmbunătățirii calității produselor, a 
atingerii unor parametri de nivei 
Înalt, trebuie să acționăm nu decla
rativ, ci in mod concret, propunin- 
du-ne obiective reale pe care să le 
soluționăm în cel mai scurt timp. 
„Sintem într-un asemenea stadiu de 
dezvoltare a economiei românești, incit 
problema calității, a nivelului tehnic, 
a aplicării cuceririlor științei in toate 
domeniile devine problema hotări- 
toare pentru progresul general al 
economiei, al patriei noastre! — arăta 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Trebuie să trecem cu toată hotărirea 
la aplicarea fermă a măsurilor de 
îmbunătățire a calității".

Este ceea ce trebuie să se facă — 
în toate cazurile — și în județul Ti
miș pentru înfăptuirea prevederilor 
din programele prioritare. Pentru 
aceasta e necesar ca orice analiză, 
orice acțiune să fie Însoțite de mă
suri concrete, eficiente, cu termene 
și responsabilități precise, a căror 
îndeplinire să poată fi riguros ur
mărită. Inexistența unor planuri de 
măsuri temeinic fundamentate sau 
Înlocuirea acestora cu declarații de 
bune intenții — de genul „ne vom 
preocupa", „vom sprijini" etc. — 
duce pînă la urmă la lipsa de fina
litate a analizelor și acțiunilor res
pective.

Concluzia ce se desprinde de la 
sine — și pe care o confirmă expe
riența muncii de partid — este aceea 
că numai analizele și acțiunile 
bine fundamentate, Însoțite de 
măsuri precise, elaborate într-o vi
ziune mobilizatoare, angajantă, pre
cum și urmărirea sistematică a în
deplinirii programelor de măsuri 
stabilite pot determina o înaltă efi
cientă a muncii de partid.

de tovarășul Nicolae Ceausescu la 
ședințele Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. care au avut loc 
in acest an, la plenara Comitetului 
Central al partidului din 24—25 mar
tie și la recenta consfătuire de lu
cru pe probleme economice de la 
C.C. al P.C.R., pornind de la con
vingerea că realizările din primul an 
al cincinalului au reprezentat doar 
un demaraj pentru ceea ce avem de 
înfăptuit, că avem incă numeroase 
și importante disponibilități privind 
folosirea forței de muncă pregătite 
și specializate corespunzător, a boga
tei dotări tehnice — care n-au fost 
incă deplin puse in valoare.

Punem in permanență in prim-pla- 
nul preocupărilor stăruința de a ne 
perfecționa propriul stil și meto
dele de muncă in conducerea po
litică a tuturor sectoarelor activi
tății economico-sociale. Activita
tea comitetului județean de partid, 
a activului său, a biroului și secre
tariatului are un cuvint decisiv în 
organizarea, unirea și mobilizarea tu
turor forțelor de care dispunem pen
tru îndeplinirea obiectivelor care ne 
stau in față. Cerind tuturor organi
zațiilor de partid să asigure pretu
tindeni conjugarea tuturor laturilor 
muncii organizatorice și politico-edu
cative intr-o viziune unitară, spre 
scopuri unitare, organizarea perfectă 
a muncii, disciplină și ordine desă- 
virșite, stimularea și valorificarea 
inițiativei, a tuturor eforturilor crea
toare ale oamenilor muncii, ne im
punem nouă înșine rigori și exi
gențe care să fie in consens cu 
sarcinile stabilite de conducerea 
partidului. Va trebui, in acest sens, 
să ne preocupăm mai mult de cu
noașterea cit mai exactă a realități
lor și, pe această bază, să preci
zăm cu claritate sectoarele și dome
niile in care se va acționa cu prio
ritate. etapele de desfășurare a ac
țiunilor in vederea indeplinirii 
obiectivelor fixate, să repartizăm 
judicios forțele și răspunderile, ma- 
nifestind in intreaga activitate con
secvență și fermitate pentru duce
rea pină la capăt a tot ceea ce am 
întreprins, respingind, totodată, cu 
intransigență orice manifestări de 
suficientă, tendințele unora de a 
justifica lipsurile, de a ascunde sau 
minimaliza stările reale de lucruri. 
Va trebui, de asemenea, să asigu
răm înțelegerea clară de către toți 
factorii răspunzători că in îndepli
nirea programelor prioritare din mi
nerit, energetică, robotică la care 
sintem angajați și care au o im
portanță cu totul deosebită pentru 
economia naționali sintem datori si 
facem sd prevaleze interesele ma
jore, generale față de cele de mo
ment, locale sau departamentale".

Perfecționîndu-și continuu stilul șl 
metodele de muncă In spiritul indi
cațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., comitetul 
județean de partid are toate condi
țiile să dezvolte și să consolideze 
rezultatele bune dobîndite pină 
Icum, să adopte noi forme șl mij
loace de perfecționare a activității po
litico-organizatorice, situînd-o ne
contenit la nivelul exigențelor for
mulate de conducerea partidului 
pentru etapa actuală.

Gh. ATANASIU 
Cezar IOANA
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Necesitatea ca în fiecare unitate' economică să se manifeste înaltă răs
pundere în gospodărirea resurselor materiale și financiare a fost subli
niată din nou în recentele cuvîntări ale secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C. al P.C.R. din 24—25 mar
tie și la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 6—7 aprilie, 
în această privință, arătind că avem încă stocuri foarte mari, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că este necesar să se acționeze cu toată hotă
rirea pentru respectarea normelor privind lichidarea stocurilor supranor
mative, deoarece numai așa vom asigura desfășurarea in bune condiții a 
întregii noastre activități. Această cerință a fost din nou relevată la re
centa ședință a Comitetului Politic Executiv, prilej cu care au fost criti
cate o serie de neajunsuri existente în activitatea economico-financiară, 
printre care și cele referitoare la valorificarea stocurilor supranormative.

Cum se acționează concret, ce probleme se ridică în legătură cu pre
venirea și lichidarea stocurilor supranormative ? — iată subiectul anche
tei de față.

Să notăm mai întîl principalele 
concluzii desprinse din discuția pur
tată cu tovarășul loan Sirbu. direc
torul filialei sectorului 6 — București 
a Băncii Naționale a Republicii So
cialiste România. în urma redimen- 
sionării normativelor de stoc, în luna 
iunie a anului trecut au fost întocmi
te, în toate unitățile din sector, gra
fice precise de lichidare a imobiliză
rilor, soldate în unele dintre acestea 
cu rezultate foarte bune. Bunăoară, 
la întreprinderea de mașini electrice 
București, stocurile de materiale 
erau, la 31 ianuarie anul curent, de 
peste cinci ori mai mici decît la 1 
iulie 1986, întreprinderea în’cadrîn- 
du-se in nivelul normat și — poate 
mai important — reintroducind în 
circuitul economic valori materiale 
de aproape 170 milioane lei. Se do
vedește astfel că acțiunea conjugată 
a tuturor compartimentelor din în
treprindere, cu sprijinul — substan
țial în acest caz — al bazelor de 
aprovizionare, duce la rezultate prac
tice concludente.

Din păcate, in alte unități ale sec
torului, îndeplinirea obiectivelor din 
graficele de lichidare a imobilizări
lor a fost însoțită de... crearea altor 
stocuri noi, ceea ce dovedește că nu 
au fost înlăturate cauzele de fond 
ale acestor situații necorespunzătoa
re, printre care se numără încheierea 
cu mare întîrziere a contractelor de 
desfacere a producției (ceea ce 
duce la o aprovizionare întrucîtva 
lntimplătoare), nerespectarea disci
plinei contractuale și, în strînsă le
gătură cu aceste două cauze, ne- 
ritmicitatea producției, care ampli
fică deficiențele inițiale.

O situație mai răspîndită este 
aceea în care unitățile acționează cu 
precădere asupra imobilizărilor In- 
tr-o singură fază a ciclului produc
tiv, astfel Incît, de exemplu, se re
duc stocurile de materiale, dar cresc 
cele de producție neterminată sau de 
produse finite, ceea ce desigur că nu 
îmbunătățește cu nimic situația de 
ansamblu. Pornind tocmai de la un 
asemenea caz, am adîncit investiga
țiile Intr-una din unitățile mari ale 
sectorului 6 — întreprinderea de ra
diatoare, echipament metalic, obiecte 
și armături sanitare (I.R.E.M.O.A.S.). 
Cum a evoluat situația stocurilor 
materiale la această unitate, compa
rativ cu luna iunie a anului trecut 1

în privința materiilor prime și ma
terialelor, prin reducerea cu peste 37 
milioane Iei a stocurilor s-a asigurat

Înaltă răspundere în utilizarea eficientă a resurselor 
MATERIALE Șl FINANCIARE ALE ECONOMIEI NAȚIONALE

(Urmare din pag. I)
corespunzînd unui nivel mediu anual 
al dobînzii de circa 6 la sută. De 
asemenea, veniturile suplimentare de 
care beneficiază membrii unităților 
cooperatiste însumează 106 milioane 
lei — cu 35 milioane lei mai mult 
față de 1985, ceea ce corespunde 
unui nivel mediu al dobînzii de 5 la 
sută.

Se demonstrează astfel practic 
faptul că dezvoltarea proprietății so
cialiste, aplicarea fermă a autocon- 
ducerii și autogestiunii muncitorești, 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
calității oamenilor muncii de pro
prietari ai mijloacelor de producție, 
de producători și beneficiari directi 
ai avuției naționale, a tot ce se rea
lizează in țara noastră, reprezintă un 
important factor stimulativ, deter
mină cerința ca ei să-și asume 
nemijlocit, intr-un grad mai mare, 
răspunderea bunei gospodăriri a re
surselor materiale și financiare, să 
participe mai activ la administrarea 
cit mai eficientă a patrimoniului 
unității în care lucrează, la condu
cerea și dezvoltarea întregii activi
tăți economice. *

Concluzia care se desprinde este 
aceea că pentru sporirea producției 
materiale și eficientei economice, a 
veniturilor societății și ale fiecărui 
om al muncii este necesar să se 
asigure utilizarea cu înaltă răs
pundere și spirit gospodăresc a 
mijloacelor materiale și financiare, 
în această direcție trebuie să ac
ționeze cu cea mai mare fermitate 
cadrele de conducere și aparatul 
financiar-contabil din fiecare între
prindere. Ele au datoria să vegheze 
cu răspundere la modul în care sînt 

încadrarea în noile normative. Ce 
acțiuni s-au întreprins in acest scop? 
Răspunsul l-am primit de la econo
mistul Ion Măgădan, șeful serviciu
lui aprovizionare : „După inventa
rierea exactă a tuturor stocurilor am 
urmărit în primul rînd posibilitățile 
de valorificare în consum — pentru 
care s-au întocmit grafice cu ter
mene și responsabilități precise, li- 
chidindu-se pe această cale stocuri 
in valoare de peste 14 milioane lei. 
Concomitent, am reanalizat contrac
tele de aprovizionare, eliminind ace
le sortotipodimensiuni care nu erau 
strict necesare ; astfel, numai la rul
menți și organe de asamblare am re
nunțat în acest an la aprovizionarea 
cu produse în valoare de peste 7 mi
lioane lei. Totodată, cu sprijinul 
proiectanților, am găsit soluții pen
tru ca echipament hidropneumatic 
în valoare de peste 2,5 milioane lei 
să fie folosit la utilajele pe care le 
executăm pentru terti. Alte materiale 
rămase disponibile au fost reintro
duse in circuitul economic fie prin 
predare la bazele de aprovizionare 
(1,5 milioane lei), fie prin vînzarea 
directă la terti , (peste un milion 
lei)".

Sau, cu alte cuvinte, acolo unde 
există o preocupare continuă și sus
ținută, rezultatele nu se lasă prea 
mult așteptate ! De menționat că în
treaga acțiune a fost asistată de cal
culatorul electronic, cu ajutorul că
ruia se urmărește fiecare material pe 
tranșe de vechime și se pot furni
za în cîteva secunde toate informații
le necesare.

Din păcate, dincolo de faza apro
vizionării, nu se face simțită aceeași 
preocupare pentru încadrarea în 
normativ, astfel incit, în producția 
propriu-zisă și, mai cu seamă, la 
desfacere apar importante încetiniri 
ale fluxului productiv normal, mari 
depășiri ale nivelului normat al 
stocurilor. Desigur că nu se pot 
ignora greutățile pricinuite de fur
nizorii restanțieri (din lista destul 
de lungă a unităților care nu și-au 
onorat, pină la finele primului tri
mestru, contractele scadente cu 
I.R.E.M.O.A.S. enumerăm „Laromet" 
București, „Victoria" Călan și Baza 
de aprovizionare tehnico-materia
lă a municipiului București). Nu 
mai puțin adevărat este insă faptul 
că producția neterminată înregis
trează, an de an, „vîrfuri" supranor
mative în primul trimestru, fără a 
se lua măsuri eficiente de evitare a 
unei asemenea stări de lucruri, care 

aplicate prevederile legale, în care 
se respectă disciplina de plan și 
financiară, să dovedească exigență 
și competentă in angajarea fiecărui 
leu, a fondurilor materiale și bă
nești. Partidul, secretarul său gene
ral cer tuturor cadrelor de condu
cere, aparatului financiar-contabil să 
constituie ele însele, prin munca lor, 
un exemplu de fermitate și intran
sigență în ce privește asigurarea dis
ciplinei, ordinii, respectarea riguroa
să a legii, potrivit principiului „cine 
gospodărește să și răspundă". în ac
tul de decizie asupra bunei gospo
dăriri a activității întreprinderii, ni
mic să nu impieteze ! Nici o hotărîre, 
nici o acțiune să nu se ba
zeze pe arbitrariu, să nu fie ne
fondată din punct de vedere eco
nomic 1 Este absolut necesar să se 
curme energic, să se prevină cu 
severitate orice tendință de libera
lism și larghețe în cheltuirea mij
loacelor materiale și financiare ale 
societății, orice posibilitate ca prin 
acțiuni șl decizii economice subiec
tive, inoportune, fără eficiență, să 
se aducă pagube economiei națio
nale, avuției socialiste a poporului.

Sarcini deosebit de importante în 
această privință revin organelor 
financiare de specialitate, sarcini 
subliniate din nou la recenta șe
dință a Comitetului Politic Exe
cutiv. în spiritul observațiilor cri
tice formulate de secretarul gene
ral al partidului, toți cei care 
lucrează în aparatul de control 
financiar-bancar trebuie să acționeze 
energic, folosind toate pîrghiile de 
care dispun, pentru prevenirea ori
căror abateri de la disciplina de 
plan și financiară, a oricăror forme 
de risipă și pagubă, punînd ordine 

pare să fie privită de organul de 
conducere colectivă a intreprindepii 
ca un... rău necesar.

Și mai nemulțumitoare este situa
ția în privința produselor finite, care 
au ajunș să „petreacă", în medie, 
peste o lună în depozitele întreprin
derii, deși au, în totalitate, asigurată 
desfacerea. Și atunci ?

în parte, cauzele sînt situate în 
afara întreprinderii : fie beneficia
rii „au uitat" să își ridice marfa cu 
mijloace proprii, în condițiile și la 
termenele contractuale (la 31 mar
tie, stocul astfel constituit atingea 
valoarea de 18 milioane lei), fie orga
nizația de transport — secția de ex
pediție și camionaj din cadrul Regio
nalei de căi ferate București — cara 
nu a pus la dispoziție contei- 
nerele și transconteinerele con
tractate (din totalul de 1 680 tone 
armături și echipament metalic ca 
urma să fie expediat pe a- 
ceastă cale în primul trimestru nu 
s-a realizat efectiv decît ceva mai 
puțin de 500 tone). De notat că 
I.R.E.M.O.A.S. a propus să încarce 
conteinerele direct în vagoane — 
pentru a reduce consumul de carbu
rant — ori să le preia direct pe cele 
descărcate la depozitul din imediata 
vecinătate al unei întreprinderi co
merciale (eliminind astfel transpor
tul „în gol" al conteinerelor, econo
misind deci timp și bani... din 
„punga" C.F.R. 1). Dar aceste soluții 
nu au fost „îmbrățișate" cu căldura 
necesară de Regionala de căi ferate 
București, care nu a oferit nici alte 
rezolvări, nici... conteinere ! Am in
sistat asupra acestei probleme deoa
rece — așa cum preciza economistul 
Ilie Bărbulescu. director comercial 
al I.R.E.M.O.A.S. — respectarea ac
tualelor grafice de lichidare a imo
bilizărilor (care are termen scadent 
data de 15 mai) depinde într-o mă
sură deloc neglijabilă de existența 
mijloacelor de transport.

în același timp însă, întreprinde
rea se confruntă cu o neritmicitate 
a producției care generează ea însăși 
probleme mari — nu numai pe linia 
stocurilor, dar și a majorării nejusti
ficate a costurilor de producție, a 
tuturor celorlalte consecințe ale mun
cii în asalt. Este semnificativ faptul 
că, de exemplu, în lunile februarie și 
martie, 45 la sută din producție a 
fost finalizată în ultima decadă. Și 
mai accentuată este „concentrarea" 
livrărilor in ultimele zile ale lunii : 
practic, peste 50 la sută din mărfuri 
sînt expediate, lună de lună, în cea 
de-a treia decadă. Din cite aveam 
să aflăm, problema neritmicității 
producției și livrărilor preocupă con
ducerea întreprinderii, dar soluțiile 
cu efecte concrete se lasă încă aș
teptate...

Așadar, eforturile de încadrare In 
nivelul normat al stocurilor trebuie 
extinse și amplificate, astfel Incit 
bunele rezultate înregistrate în pri
vința materiilor prime să se continue, 
firesc, cu o scădere accentuată a pro
ducției neterminate și, mai cu seamă, 
a produselor finite în depozite.

Euqen RADULESCU

în utilizarea fondurilor societății, 
instaurind spiritul de răspundere în 
gospodărirea banului public, apă- 
rînd în toate împrejurările intere
sele economice și financiare ale 
statului nostru socialist. Așa cum a 
precizat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
perfecționarea, modernizarea și în
noirea formelor și metodelor de 
organizare și conducere a activi
tății economice în toate sectoarele 
impun să se renunțe cu. desăvirșire 
la practicile depășite de finanțare 
și control, să se treacă în modul 
cel mai hotărît la aplicarea neabătu
tă in viață a măsurilor stabilite in 
domeniul normării economico-fi- 
nanciare, al aplicării noului me
canism economic. Pentru aceasta, 
deosebit de importantă este perfec
ționarea pregătirii profesionale a 
tuturor celor care lucrează în apa
ratul financiar, astfel ca fiecare sâ 
cunoască bine reglementările legale, 
să știe să mînuiască cu pricepere 
pîrghiile și instrumentele me
canismului economico-financiar.

Indiscutabil, în Întărirea puternică 
a răspunderii cadrelor de condu
cere, a aparatului financiar din 
economie și a fiecărui om al muncii 
din unitățile economice pentru gos
podărirea cu maximă eficiență a 
mijloacelor materiale și financiare 
încredințate spre administrare și 
dezvoltare constă esența-esențelor 
aplicării ferme a autoconducerii și 
autogestiunii, a mecanismului eco
nomico-financiar. Aceasta este în 
interesul creșterii susținute a veni
tului național, a avuției generale a 
societății, al dezvoltării proprietății 
socialiste — baze hotărîtoare ale 
progresului necontenit, economic și 
social, al patriei socialiste.
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LA INSĂMÎNȚĂRI
- puternică moHizare, disciplină si răspundere

BUNEI ORGANIZĂRI!

MAL MULTA ATENȚIE

La C.A.P. Potlogi, județul Dîmbovița, se însămînțează ultimele suprafețe cu sfeclă de zahăr

Propunindu-ne să străbatem o zonă 
agricolă cu multe lucrări intirziate 
în actuala campanie de primăvară, 
spre a urmări la fața locului modul 
în care mecanizatorii, specialiștii și 
cadrele de răspundere acționează 
pentru recuperarea întîrzierilor de
terminate de condițiile climatice, ne 
oprim, joi dimineața, la cooperativa 
agricolă din Stoenești, județul 
Giurgiu.

„PRINCIPIUL MAGISTRA
LEI” .NU POATE MASCA 
NEREGULILE DIN CÎMP. 
Știam că una din măsurile obliga
torii adoptate de comitetul Județean 
de partid pentru impulsionarea rit
mului de insămințări este organi
zarea schimburilor prelungite sau a 
schimbului de noapte la pregă
tirea terenului, in vederea creării 
frontului de lucru pentru toate se- 
mănătorile pregătite pentru actuala 
campanie. De la intrarea în hotarul 
cooperativei agricole din Stoenești, 
privim de o parte și de alta a șose
lei oe duce spre centrul comunei, 
dar nu vedem la lucru nici un trac
tor și nici măcar brazdele proaspăt 
întoarse care să lase să se înțe
leagă că peste noapte s-ar fi făcut 
ceva.

Este trecut de ora 8 cînd ajungem 
Ia sediul secției de mecanizare din 
Stoenești și după „ședința" de di
mineață, <& se desfășura, ce-i drept, 
în mijlocul mulțimii de tractoare 
și mașini agricole parcate in curte. 
„De ce stau tractoarele în secție cînd 
în cimp abia a început semă
natul?" — il întrebăm pe inginerul- 
șef al cooperativei, tovarășul Aurel 
Panait. „Știți, cum nu prea avem 
motorină, noi ne organizăm mun
ca pe «principiul magistralei». 
Ne tot sfătuim cum să facem ca 
acolo totul să arate frumos" — ne 
răspunde cu 
specialistul, 
pectivă, la 
nu arătau 
inginerul-șef _
mentul potrivit" totul va fi în regulă. 
Așa cum de fapt a fost și miercuri, 
cînd la „inspecție" au ieșit 
de bine. Nu am fi insistat 
acestui amănunt dacă nu 
aflat că, de fapt, la locul cu pricina 
se află o solă de 50 hectare pen
tru porumb și că spre acest punct 
de lucru vor fi îndreptate practic 
toate tractoarele care dispun de o 
anumită rezervă de motorină, 
timp ce. mai înăuntrul 
din cele 220 hectare 
florii-soarelui, la data 
abia erau semănate 20 
aceasta in condițiile în care ultima 
cultură ar trebui să aibă prio
ritate absolută, tinînd seama de 
epoca optimă de semănat. Ingi- 
nerul-șef o tot dădea înainte cu 
„principiul" lui de organizare și 
cum îl suspectam și de o anume 
stare euforică, încercăm să eluci
dăm lucrurile cu alți interlocutori. 
Nu aflăm însă nimic demn de reți
nut pozitiv nici de la președinta 
cooperativei și nici de la cei doi 
șefi de fermă, care mai mult în
cearcă să ne dezinformeze decît să 
recunoască in mod cinstit că vinovății 
principali pentru dezorganizarea în- 
tilnită aici sînt in primul rind ei și 
abia în al doilea rind cei care au 
datoria să-i îndrume și să le con
troleze munca. Dar care anume 
sint cadrele ce răspund de buna 
desfășurare a activității in această 
cooperativă? întrebarea i-a surprins 
atit de mult pe interlocutorii noș
tri incit nici măcar nu știau dacă 
persoanele probabile enumerate de 
ei mai fac sau nu parte din activul 
comitetului județean de partid.

o sinceritate bănuitoare 
Evident, la ora res- 
„magistrală“ lucrurile 

deloc frumos, dar 
ne asigură că la „mo-

destul 
asupra 

am fi

în
hotarului, 
destinate 

respectivă 
hectare și

tinuau să se îndrepte spre sola de 
30 de hectare care in cel mult 
două zile trebuia plantată cu car
tofi. Deși nu putem fi de acord cu 
explicațiile ce ni s-au dat în legă
tură cu ora tîrzie la care începe 
aici munca in cîmp, notăm totuși 
ca un fapt pozitiv eforturile depuse 
pentru mobilizarea unor forțe atit 
de mari.

■ Deși 1a C.A.P. Vînătorii Mici am 
ajuns mult prea tîrziu pentru a 
putea face aprecieri corecte cu pri
vire la care anume oră a dimineții 
începe efectiv munca cîmpului, la 
unul din punctele de lucru cei trei 
mecanizatori abia au reușit să facă 
trei întoarceri cu discul pînă la ora 
prinzului. Explicațiile date de me
canizatori, precum că pămintul. ar 

. fi cam moale, nu au rezistat la 
primul lor contact cu inginerul-șef 
al cooperativei, Ion Manciu, care 
față de noi a dispus reluarea ime
diată a lucrului. Decizia Se . pare 
insă că nu i-a convins prea mult 
pe mecanizatori de Vreme ce la .mai 
puțin de o oră tractoarele stațio
nau din nou.

Mărturisim că la încheierea do
cumentării noastre în consiliul agro
industrial Bolintin Vale am regre
tat mult că nu am răspuns invi
tației directorului S.M.A. Bolintin 
Vale, tovarășul Marin Călinescu, de 
a ne duce și la C.A.P. Joița pentru 
a putea nota și lucruri frumoase 
din aoest consiliu agroindustrial. 

- O vom face cu altă ocazie.
CONTROL EFICIENT, NU 

LA ...SOSEA, CI CÎT MAI 
ADÎNC IN INIMA CÎMPU
LUI. Străbătînd zona
județului Dîmbovița, cuprinsă între 
Potlogi și Tărtășești, aveam să ad
mirăm in primul rind ampla mobi
lizare de forțe umane la pregătirea 
uneia dintre oele mai 
producții oe se realizează 
multă pricepere : cartofii, 
ționa acum, ce-i■ drept, și 
mecanică, dar întîrzierea 

intind pe o distanță a început munca cimpului
cerința unei intervenții mai hotă- 
rite pentru sporirea vitezelor de lu
cru și cu deosebire pentru respecta
rea întocmai a normelor de calitate.

Intr-un număr .viitor- al ziarului 
vom reveni cu unele observații ce 
țin de 
asigura 
logiilor

Ne-a
faptul că, în această deplasare, dar 
și cu alte ocazii, am întîlnit adesea 
expresiile : „Se lucrează intens, cu 
prioritate și cu multă atenție la 
magistrală sau la șoseaua națio
nală". Din păcate, în mai multe 
locuri această stare de lucruri anor
mală s-a și dovedit. Probabil că 
cei ce au menirea să supravegheze 
dacă lucrările se efectuează în ter
menele stabilite și dacă se aplică 
tehnologiile prevăzute în programe 
se opresc doar la marginea șoselei, 
privesc în jur și admiră. Dacă se 
întimplă să fie cineva de la uni
tatea respectivă pe acolo — și din 
păcate se cam invîrte cineva pe 
acolo chiar dacă nu are de lucru — 
își string mîinile și își văd de 
treabă. Se raportează apoi că totul 
e in perfectă ordine. Se vede că 
nu s-au tras învățămintele nece
sare. Agricultura nu se poate face 
pe parcele preferențiale, ci ea tre
buie să se ridice 
maxim pe fiecare 
palmă de pămint !

Grăbiți ritmul 
lucrărilor!

Am intrat in cea de-a doua decadă 
a lunii aprilie, la sfirșitul căreia tre
buie să se încheie semănatul po
rumbului și altor culturi agricole, 
iar volumul lucrărilor care a rămas 
de executat este încă foarte mare. 
Astfel, potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii, pină in sea
ra zilei de 10 aprilie au fost insă
mințate 33 la sută din suprafețele 
prevăzute. De aceea este necesar 
ca in toate unitățile agricole să se 
acționeze energic in vederea folosirii 
intense a tractoarelor și mașinilor 
agricole, a fiecărei ore bune de lu
cru in cimp. Acum toate lucrările 
sint importante. Concomitent cu gră
birea insămințării florii-soarelui, so- 
iei și porumbului, trebuie urgentate, 
cu precădere, lucrările la culturile 
la care semănatul a intirziat.

PORUMBUL concentrează in aces
te zile principalele mijloace din 
agricultură. Pină la data amintită 
au fost însămînțate 250 700 hectare 
cu porumb, reprezentînd 11 la sută 
din suprafața prevăzută a se cul
tiva in unitățile agricole. Lucrarea 
se desfășoară de pe acum în 34 de 
județe, cele mai mari suprafețe fiind 
insămințate în județele : Brăila — 
29 la sută, Galați — 27 la sută. Ia
lomița și Constânța — 24 Ia sută, 
iar in sectorul agricol Ilfov — 2S 
la sută.

Bănuind că lucrurile s-ar putea 
să ia o întorsătură neplăcută pen
tru conducerea cooperativei, înainte 
de a ne despărți, inginerul-șef ține 
să ne garanteze că ei sint în mă
sură să determine o rapidă schim
bare în bine. Eram gata să dăm 
crezare celor spuse, dar l-am văzut 
cit de nepăsător trecea pe lingă me
canizatorii ce nu prea se îndemnau 
să se despartă de secție.

Pentru o schimbare in mai bine a 
situației este nevoie de o intervenție 
energică din partea factorilor de răs
pundere repartizați aici să asigure 
buna desfășurare a campaniei.

„DISCURSUL" DIN BI
ROU NU SE PREA POTRI
VEȘTE CU SITUAȚIA DIN 
TEREN. Pentru că nu voiam să 
plecăm de. la Stoenești fără a lă
muri problemele ridicate de cadrele 
de aici, chemăm la telefon condu-

URMATI-LE EXEMPLUL!
mo- 

agri- 
Bra- 

întir- 
sprijin, 

din

Neajunsuri în desfășurarea 
lucrărilor semnalate pe un
itinerar al brigăzii ,,Scînteii“

in județele Giurgiu
și Dîmbovița

agricolă a

ÎNTRAJUTORARE. La un 
ment dat, la cooperativa 
colă din Calbor, județul 
șov, însămînțările erau 
ziate. Venindu-le în
vecinii lor — cooperatorii 
Beclean - le-au trimis o parte 
din mijloacele 
preună 
pectivi. 
cei din 
mănatul 
(Nicolae Mocanu).

mecanice, îm- 
cu mecanizatorii res- 
Aceasta i-a ajutat pe 

Calbor să încheie se- 
ovăzului și orzului.

cerea S.M.A. Bolintin Vale. De la 
celălalt capăt al firului ne răs
punde contabilul-șef, tovarășul Ion 
Nioolae, care, după ce face preci
zarea că raza de acțiune a S.M.A. 
este foarte mare, peste 22 000 hec
tare. Iar suprafețele aflate la „ma
gistrală" se 
de 50 km, ne asigură că „in unită
țile agricole de pe raza consiliului 
toată lumea este la muncă, iar ca
drele pe teren îndrumă cu compe
tență activitatea formațiilor de 
mecanizare, care lucrează acum în 
grabă mare pentru a face față cerin
țelor actuale" (sublinierea ne aparți
ne, tocmai pentru a evidenția cit de 
departe este contabilul-șef de reali
tate, de cunoașterea realității în te
ren). Nu închidem telefonul îna
inte de a-i mărturisi că ge
nul de „discurs" ne este prea cu
noscut pentru a-i da crezare îna
inte de a ne convinge că cele 
văzute la Stoenești sint un caz cu 
totul și cu totul izolat.

FORTE NUMEROASE, 
DAR REZULTATE SUB AȘ
TEPTĂRI DIN CAUZA 
TIMPULUI IROSIT. Ne îndrep
tăm deci spre cooperativa agricolă 
vecină, cea din Florești. Este tre
cut de ora 9. Prima secvență de 
inactivitate o înregistrăm la punc
tul de lucru unde mai mulți oa
meni așteptau sosirea căruțelor în
cărcate cu cartofi pentru a trece la 
plantat. A doua, la punctul unde 
formația de mecanizatori ar fi tre
buit la ora respectivă, ce se apro
pia de zece dimineața, să lucreze 
din plin la pregătire;» patului ger
minativ în vederea declanșării în- 
sămințării porumbului. In drum 
spre oentrul comunei ne întîlnim 
cu un mane număr de oameni și 
căruțe încărcate cu cartofi ce con-

IN ACORD GLOBAL. Me
canizatorii din cele 22 stațiuni 
de mecanizare din județul Con
stanța s-au angajat, pe bază 
de contracte încheiate cu co
operativele agricole, să lucreze 
in acord global 60 000 hectare 
cu porumb. în contractele în
cheiate sînt stabilite sarcinile 
fizice pe culturi, cit și retribu
țiile tarifare pe tona de pro
duse cuvenite. In felul acesta 
mecanizatorii au înțeles din 
capul locului că așa cum vor 
semăna acum, atît vor culege 
la toamnă. (George Mihăescu).

rentabile 
aici cu 

Se ac- 
cu forța 
cu care 

ridică

obligația specialiștilor de a 
respectarea strictă a tehno- 
în fiecare caz in parte, 
surprins în mod deosebit

SCHIMBUL DE NOAPTE. In 
unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Segarcea, județul 
Dolj, vitezele de lucru sînt 
depășite. Așa, bunăoară, vineri, 
10 aprilie, s-au însămințat 
peste 1 250 hectare, față de 
1 200 hectare planificate. La 
pregătirea terenului se lucrează 
neîntrerupt, 24 de ore din 24. 
Peste 50 de tractoare sînt 
folosite în schimbul de noap
te, ceea ce asigură front de 
lucru pentru 1-2 zile la semă
nat. (Nicolae Băbălău).

ORGANIZARE TEMEINICA. U- 
nitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Nănești dețin, 
pînă în prezent, locul de frunte 
la semănat în județul Vrancea. 
Rezultatele bune la executarea 
lucrărilor agricole de primăvară 
se datorează organizării exem
plare a muncii. Toate semănă- 
torile rămîn noaptea în cîmp, 
parcate la capătul solelor ce 
urmează să fie însămînțate a 
doua zi, lucrul efectiv începînd 
o dată cu ivirea zorilor, 
seamănă fără întrerupere 
la căderea nopții, după 
timpul este folosit pentru apro? 
vizionarea cu semințe, carbu
ranți, pentru întocmirea ordine
lor de lucru pentru a doua zi. 
Ca urmare, pină acum a fost 
insămînțată peste jumătate din 
suprafața prevăzută. (Dan Dră- 
gulescu).

In condiții de
osebite, măsuri 
deosebite.

în județul Timiș au 
fost insămințate 30 la 
sută din suprafețele 
destinate culturilor de 
primăvară. Evident, 
puțin față de timpul 
inaintat in care ne 
găsim. Exemplul a nu- 

' meroase unități agri
cole demonstrează că 
se poate lucra repede 
și bine. Intre acestea 
sînt și cele din consi
liul agroindustrial Lo- 
vrin, care are de însă- 
mințat în această pri
măvară peste 12 000 
hectare. La C.A.P. 
Gotlob se lucra, prac
tic, la semănatul tutu
ror culturilor. „Din 
cauza ploilor, perioa
dele de execuție a lu
crărilor s-au suprapus, 
astfel că acum semă
năm în toate solele u- 
nității — ne spune 
loan Lezeu, președin
tele cooperativei. Ui
tați aici, în Drumul 
Lovrinului, tocmai am 
încheiat semănatul lu
cerne! pe cele 50 hec
tare. Alături, cum ve
deți, plantăm ultimele 
parcele cu cartofi, din 
cele 45 hectare plani
ficate. Am bilonat te
renul din toamnă, iar 
acum întreaga opera
ție de plantare o facem 
numai manual". într-o 
altă solă se semăna 
sfecla de zahăr. Ingi- 
nerul-șef al unității, 
loan Brațe, ne spune: 
„Mai avem o zi de lu
cru la sfeclă și trecem 
cu toate forțele la po
rumb". De altfel, pe 
un teren alăturat, er- 
bicidat și pregătit din 
timp, lucrarea înce
puse.

Se lucra intens și la 
I.A.S. Tomnatic, care 
cultivă această plantă 
pe o suprafață de 1 735 
hectare. Directorul u- 
nității, inginerul Con
stantin Prodan, 

l-am găsit

cimp, ne spune : 
la noi, 
încurcat, 
aceste < 
sebite 
luăm 
în ce 
zarea 
gurat 
lucru și astfel realizăm 
la semănat o ' ț- 1- 
dublă față de cea pre- 
,văzută in planul cam
paniei de primăvară". 
Asemenea aspecte pot 
fi întîlnite, la ora ac
tuală, în majoritatea 
unităților agricole din 
județ. (Cezar Ioana, 
corespondentul „Scin- 
teii").

Sporește ritmul 
de lucru la plan
tarea cartofilor.

Unitățile agricole din 
consiliul agroindus
trial Sinmartin, jude
țul Harghita, sint 
mari cultivatoare de 
cartofi. Este normal ca 
plantarea , acestora să 
se afle în centrul pre
ocupărilor, 
au început doar in 
ziua de 7 
atunci numai pe tere
nurile în pantă. De 
joi, 9 aprilie, putem 
spune că plantarea 
cartofilor s-a genera
lizat pe toate supra
fețele destinate acestei 
culturi. Ca atare, pină 
vineri seara s-au plan
tat cu cartofi 399 hec
tare, reprezentînd 26 
la sută din suprafața 
prevăzută.

Concret, cum se lu
crează la plantare am 
constatat pe terenuri
le C.A.P. Sinmartin, 
unitate care anul tre
cut a obținut o pro
ducție de peste 50 000 
kg cartofi la hectar. 
Nu departe de margi
nea localității, la par
cela numită Cimpul 
Mic, il găsim pe 
inginerul-șef, Csilîag 
Găza. „Pentru planta
rea cartofilor pe cele 
250 hectare, am orga
nizat lucrul in două

„Si 
ploile ne-au 

dar tocmai 
condiții deo- 
ne obligă să 

măsuri deosebite 
privește organi- 
muncii. Am asi- 
un larg front de

formații, fiecare fiind 
compusă din cite două 
mașini — ne spune 
inginerul-șef. Sint ma
șini de mare randa
ment, dar am consta
tat la ele un neajuns 
care le încetinea rit
mul de lucru. Din fa- 

.,_ bricatie sînt prevăzu-
viteză te cu marcatoare pe 

rind, ceea ce le face 
dependente una de 
alta în condițiile în 
care lucrează cite două 
în formație. Noi am 
înlocuit marcatoarele 
pe rind cu marcatoare 
lungi, asigurînd mași
nilor independenta în 
lucru și, ceea ce e mai 
important, sporirea vi
tezei de plantare la 
fiecare mașină cu pînă 
la două hectare pe zi. 
Cu două asemenea 
mașini s-au plantat 
intr-o zi 24 hectare. De 
altfel, pînă în seara 
zilei de 10 aprilie su
prafața plantată cu 
cartofi a fost de circa 
120 hectare".

Experiența unităților 
fruntașe atît la planta
rea cartofilor, cit și 
la semănatul celorlalte 
culturi de primăvară 
trebuie să fie preluată 
și generalizată, pentru 
ca peste tot să se rea
lizeze viteze superioa
re de lucru. Spunem 
aceasta intrucît în ca
drul consiliului agro
industrial Sinmartin 
există decalaje la se
mănat între unitățile 
învecinate. Astfel, dacă 
la C.A.P. Sinmartin 
s-au însămințat 224 
hectare, în schimb la 
C.A.P. Cozmeni s-au 
realizat doar 78 hecta
re, Ia Ciucsingeorgfu 
— 94 hectare, iar la 
Bancu — 98 hectare. 
Concluziile trebuie să 
le tragă specialiștii din 
unitățile respective și 
să acționeze cu toată 
răspunderea, folosind 
fiecare oră bună de lu
cru. (Nicolae ȘAN- 
DRU, corespondentul 
Scînteii").

FLOAREA-SOARELUI a fost în
sămânțată pe 75 la sută din supra
fața prevăzută a se cultiva, unită
țile agricole din județele Bacău, 
Vaslui și Iași încheind această lu
crare, iar în județele Constanța, 
Ialomița și sectorul agricol Ilfov 
realizările la semănat reprezintă 
peste 90 la sută. La 10 aprilie mai 
erau de insămînțat peste 100 000 
hectare cu floarea-soarelui, cele mai 
mari restanțe înregistrîndu-se în 
județele Olt, Dolj, Buzău și Arad 
— din zona I, Bihor. Caraș-Severln, 
Gorj și Argeș din zona a II-a.

SFECLA DE ZAHĂR, în mod 
normal, pînă la această dată trebuia 
însămințată pe întreaga suprafață 
prevăzută. Or, lucrarea mai este de 
făcut pe 50 000 hectare, restanțe mai 
mari avînd județele Bihor. Satu 
Mare. Neamț, Covasna și Harghita.

CARTOFII. ItLa^Uir ea cartofilor 
timpurii și extratinipurii este pe 
terminate,, iar. -v-peloț de vară,,-.»^ 
făcut in proporție de 83 1a sută. în 
majoritatea județelor se lucrează 
intens și la plantarea cartofilor de 
toamnă. In județul Brașov, de 
exemplu, au fost plantate peste 5 000 
hectare cu cartofi de toamnă, iar în 
județul Covasna — aproape 4 000 
hectare. Este necesar ca în toate 
județele să se acționeze energic in 
vederea grăbirii plantării cartofilor, 
atît a celor de vară, cit și celor de 
toamnă.

Lucrările
aprilie și

LEGUMELE au fost însămînțate 
și plantate .pe 27 la sută din cele 
211 300 hectare prevăzute a se cul
tiva în unitățile agricole socialiste. 
Ploile care au umezit solul asigură 
condiții din cele mai bune pentru 
plantarea răsadurilor de legume și 
executarea altor lucrări de sezon în 
grădini. Printr-o temeinică organiza
re a muncii, în unitățile agricole 
din sectorul agricol Ilfov au fost 
insămințate și plantate mai mult de 
jumătate din cele 7 825 hectare pre
văzute a se cultiva cu legume. Pro
centual față de prevederi, suprafețe 
mari au fost însămînțate cu legume 
în județele Tulcea. Argeș, Bacău, 
Vaslui, Iași, Hunedoara șl Mureș. 
Lucrările din legumicultura trebuie 
intensificate îndeosebi in județele 
Dolj, Mehedinți, Gorj, Satu Mare, 
județe în care suprafețele însămîn
țate și plantate cu legume nu re
prezintă decît 10—15 la sută din 
prevederi.

Timpul este înaintat, iar faptul că 
In unele zone ale țării plouă impu
ne ca in unitățile agricole să fie 
luate măsuri organizatorice și tehni
ce adecvate in vederea realizării 
unor viteze superioare la pregătirea 
terenului și semănat. Acordind toată 
atenția grăbirii insămințărilor, me
canizatorii, cooperatorii, specialiștii, 
ceilalți oameni ai muncii din agri
cultură au datoria să acorde o aten
ție maximă calității lucrărilor, aceas
ta fiind de cea mai mare însemnă
tate pentru obținerea unor recolte 
mari in acest an.

CEAUSESCU

la nivel calitativ 
solă, pe fiecare

Florea 
Ios» POP
Foto : S. Cristian

care

Fără cuvinte
Desen de Nic. NICOLAESCU

Pregătirea terenului în vederea insămințării culturilor de primăvară la C.A.P. Găiseni, județul Giurgiu
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...S.M.A. BRANEȘTI, JUDEȚUL GORJ. „In acest 
an vrem să obținem o producție mare de cartofi — 
afirmă Ion Popescu, inginerul-șef al C.A P. Tînță- 
reni. Și facem tot ce depinde de noi pentru a reali
za ce ne-am propus. în primul rind, vrem să în
cheiem grabnic plantarea cartofilor". Numai că, 
deunăzi, nici nu începuse bine lucrul că una din 
cele două mașini de plantat cartofi s-a și defectat. 
Șeful secției S.M.A. a fost nevoit să plece cu bi
cicleta spre sediul unității, tocmai în capul satului, 
în căutarea unui taler care să înlocuiască piesa 
defectă. Ce se poate spune în aceste condiții des
pre pregătirea mașinilor agricole ? Unde se află 
promisele ateliere mobile ? „Am semnalat din timp 
conducerii S.M.A. Brănești și 
slabă a reparațiilor și a unor 
ginerul-șef al cooperativei — 
mare lucru". (Dumitru Prună).

...ÎNTREPRINDERII DE INDUSTRIALIZARE A 
SFECLEI DE ZAHĂR LUDUȘ. Cooperativa agri
colă din Sinmartin, județul Alba, trebuie să culti
ve 90 hectare cu sfeclă de zahăr. Inginerul Dumi
tru Zamfir, șeful fermei vegetale, era nemulțumit 
de ritmul insămințărilor. „De ieri am schimbat să- 
mința de sfeclă de zahăr și am dat de necaz — 
spune inginerul. întreprinderea de industrializare 
a sfeclei de zahăr Luduș ne-a livrat sămînța plu- 
rigermă neșlefuită. Din această cauză, pentru a 
preîntimpina blocarea semănătorilor, am pus Ja 
fiecare mașină doi oameni care să împingă cu be
țele sămînța. Viteza de lucru a scăzut. Mai rău 
este că s-a creat pericolul apariției unor goluri în

trustului calitatea 
piese — explică in- 
însă nu s-a făcut

culturi. Goluri în cimp și goluri in activitatea ce
lor care se ocupă de aprovizionarea cu sămîntă. 
(Ștefan Dinică).

...COOPERATIVEI AGRICOLE BOGDĂNEȘTI, 
JUDEȚUL BACAU. In vreme ce majoritatea uni
tăților agricole din județ au încheiat plantarea car
tofilor, altele, ce-i drept puține la număr, nu și-au 
asigurat încă nici sămînța necesară. Este cazul 
cooperativei agricole Bogdănești, din consiliul agro
industrial Gheorghe Gheorghiu-Dej. Aceasta nu a 
transportat decît 15 tone din cele 105 tone cartofi 
pe care trebuia să Ie preia de la Căiuți și Ștefan 
cel Mare, comune din același consiliu agroindus
trial. In aceeași situație se află și cooperativele 
agricole din Horjești, Măgirești și Păncești. (Gheor
ghe Baltă).
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tinerețea fără bătrînete
A PATRIMONIULUI CLASIC

O datorie de onoare este punerea în valoare a marilor creații li- 
terar-artistice ale înaintașilor și, în primul rînd, reliefarea, studierea, 
aprofundarea și cinstirea, așa cum se cuvine, a minunatei opere cultu
rale făurite și transmise, din generație în generație, de talentatul nostru 
popor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Vitalitatea tradiției este semnul sigur al vi

talității prezentului. între cei doi poli ai re
lației trecut-prezent nu poate fi, la drept vor
bind, vreo opoziție serioasă, ei doar una in
ventată mai mult din rațiuni demonstrative. Un 
prezent literar viu, conștient de condiția lui, 
nu se poate arăta nepăsător față de trecut. In
tr-o cultură matură, intr-o literatură cu spirit cri
tic, operele mari, sigiliile literare durabile nu 
apar nicicînd prin generație spontanee sau 
prin negarea orgolioasă a predecesorilor. Fără 
certitudinea tonifiantă a existenței unui set 
de valori clasice, capabile să ne exprime in 
contemporaneitate și în viitorime, prezentul 
literar ar fi. așa cum s-a observat, o batere 
a pasului și a gîndului pe loc. Ceea ce, e bine 
știut, nu este cazul literaturii noastre actuale. 
Clasicii sint, așadar, și stele fixe pe cerul spi
ritualității noastre, și izvorul ei de tinerețe fără 
bătrinețe.

Solidaritatea cu valorile literare românești, 
preocuparea de *a le pune statornic în lumina

meritată, dorința de a da, așa cum ne În
deamnă secretarul general al partidului, pre
țuirea cuvenită moștenirii lăsate de înaintași 
sint tot atitea semnalmente ale culturii noas
tre socialiste. In ultimele patru decenii, dar 
mai cu seamă în cele așezate sub semnul fast, 
înnoitor de istorie, al celui de-al IX-lea Con
gres al partidului, atenția pentru operele clasi
ce. înțelese ca un factor de consolidare a iden
tității noastre spirituale, grija de a contura un 
cod eficient de receptare a inestimabilului tezaur 
literar au devenit linii de forță ale politicii 
noastre culturale. Vastul efort de restituire e- 
ditorială a creației predecesorilor, coerența și 
vigoarea dialogului cu trecutul sint validate de 
apariția a numeroase ediții critice și de popu
larizare, de tipărirea a diferitor serii de do
cumente, de inițierea unor noi colecții sau de 
publicarea unor substanțiale exegeze moderne 
(cu deosebire în editurile .,Minerva", ..Acade
miei", „Eminescu", „Științifică și Enciclopedică", 
„Dacia" etc.).

In contextul larg al valorificării operelor îna

intașilor, de atenția necesară se bucură și valori
ficarea moștenirii literare a autorilor din rîndul 
naționalităților conlocuitoare. Numeroasele edi
ții, în română, germană, maghiară ș.a., apărute la 
„Dacia", „Albatros" și. îndeosebi, la „Kriterion", 
editură specializată în domeniu, care tipă
rește — într-o simbolică frățietate — pe lingă 
volumele semnate de scriitori maghiari, germani, 
slovaci, sirbi, tipărite în limbile respective, și, 
in traducerj de calitate, cărți ale unor autori 
români, clasici și contemporani, vădind uma
nismul spiritualității socialiste, preocuparea 
partidului și statului nostru pentru afirmarea 
deplină, în condiții de perfectă echitate, 
a valorilor literare create de toti fiii pa
triei, fără deosebire de naționalitate. Asu
pra acestui amplu proces, datorită căruia 
ne cunoaștem mai bine izvoarele, valorile tu
telare. definindu-ne totodată, mai net. statura 
literară in contemporaneitate, ne propunem să 
discutăm în această ediție a Colocviilor „Scîn- 
teii", realizată de redactorul nostru Ioan Adam 
cu concursul unor prestigioși istorici literari.

j CASA CU MULȚI COPII '
J — semnul răspunderii de bun J

J cetățean pentru viitorul națiunii j

DIN DRAGOSTE

PENTRU

CELE MAI TINERE VLĂSTARE...

Dinamism și continuitate creatoare
O dată cu cărțile cele mai va

loroase ale timpului nostru — ma
rea lor majoritate apărind in ulti
mii 20—25 de ani — s-a produs, 
paralel, o impresionantă operă de 
recuperare a moștenirii culturale 
a trecutului. Pe parcursul unui 
veac întreg — de ar fi să luăm ca 
repere deceniul al patrulea din se
colul trecut, cînd, la 1830, Ion He- 
liade Rădulescu publica „Poeziile 
alese" ale lui Iancu Văcărescu și 
cînd, în 1840, M. Kogălniceanu în
cepea editarea „Letopisețelor", pină 
la finele deceniului al patrulea din 
secolul nostru, cînd studiul mono
grafic al lui G. Călinescu despre 
Eminescu se încheia și cînd Per- 
pessicius începea ediția monumen
tală a operelor poetului național — 
nu s-au produs nici pe departe ati
tea studii de revalorificare a lite
raturii și culturii trecutului ca in 
ultimii 20—30 de ani. Avem, la ora 
actuală, lucrări monografice. pe 
autori, pe probleme, publicații, cu
rente etc. dintre cele mai bune și 
mai cuprinzătoare, de la vechii u- 
maniști — și chiar de la epoca 
străromână, apoi și din folclor — 
pină la mai toți marii scriitori din
tre cele două războaie mondiale. 
Avem excelente ediții critice din 
operele clasicilor, unele încheiate 
deja, sau aproape, care satisfac, 
deopotrivă, atît pe specialiști, Cit și 
pe cititorii dornici a ști tot ce au 
lăsat iluștrii noștri înaintași în arta 
cuvîntului. Alte ediții aritice, croi
te pe același tipar generos al res
tituirii cit mai fidele și complete, 
sint în curs. Deloc neglijabile, după 
părerea noastră, sînt și edițiile din 
colecțiile „Restitutio" și „Resti
tuiri" (ale editurilor „Minerva" din 
București și „Dacia" din Cluj- 
Napoca), cu alți autori vechi, de 
plan secund, de astă dată, editați 
in condiții științifice și tehnice de 
nesperat altădată, în trecutul înde
părtat, cînd prevala — o știm prea 
bine — mercantilismul editorial și 
prea puțin, dacă nu deloc, interesul 
pentru marele public, accesul la 
cultură al maselor largi ale po
porului.

De importanță capitală ne apar 
editările și reeditările. în aceleași 
condiții optime, îndeosebi prin 
strădaniile editurii „Eminescu", ale 
unor mari sinteze, de istorie, de is
toria culturii și literaturii românești 
aparținînd unor personalități repre
zentative. precum Nicolae Iorga. A. 
D. Xenopol, V. Pârvan, N. Den- 
sușianu, C. Rădulescu-Motru, P. P. 
Negulescu, G. Călinescu, Nicolae 
Cartojan, C. Antoniade, Gheorgh» 
Brătianu ș.a. Astfel încît nu mai 
încape nici o îndoială că reconsi
derarea valorilor spirituale ale 
trecutului înseamnă implicit însu
marea lor în conștiința socială și 
națională a prezentului, legitimarea 
cea mai temeinică a creației noilor 
generații, dialectica firească a îm
binării tradiției cu inovația. Sînt 
însă și editări de mari clasici care 
stagnează, în chip mai mult sau 
mai puțin inexplicabil. Așa pare 
că se întîmplă cu edițiile Gr. Ale- 
xandrescu, M. Kogălniceanu, Al. 
Odobescu, Arghezi chiar, G. Căli
nescu ș.a. De asemenea, operele

Clasicii — modele
Pentru mai dreapta prețuire șl 

transmiterea către generațiile ti
nere a patrimoniului clasic 
s-a făcut și se face foarte mult 
la noi. Valorificarea moșteni
rii literare reprezintă nu numai un 
sector, ci o constantă a culturii so
cialiste. De cîteva decenii se publi
că sistematic operele scriitorilor 
clasici români sau aparținînd națio
nalităților conlocuitoare cit nu 
s-a realizat într-un secol. Actul 
are o înaltă semnificație culturală 
și, deopotrivă, una justițiară. Li se 
face dreptate unor mari creatori, 
abia acum cunoscuți integral, și 
unor capodopere ce au fost o vre
me inaccesibile. Niciodată nu s-a 
desfășurat la noi o activitate exe
getică atît de laborioasă și de edi
tare efectiv multiplanâ. Alături de 
modestele ediții pentru elevi sau 
de „popularizare" apar impună
toarele și deloc ușor de pregătit 
ediții critice. Unele dintre ele fu
seseră inițiate încă înainte de 
război ; autorii lor însă, cel mal a- 
desea, n-au reușit să le ducă la 
capăt.'Este cazul ediției Eminescu.

Remarcind contribuția de presti
giu a unor edituri (avem in ve
dere, îndeosebi, editurile „Emines
cu", „Dacia" și „Junimea") se cere 
evidențiat totodată că activitatea 
cea mai susținută și oarecum rit
mică de valorificare a patrimoniu
lui clasic aparține editurii „Miner
va", al cărei profil o și destinează 
acestui scop. Aici au apărut sau 
sînt în curs de apariție ediții cri-

lui Dimitrie Cantemir apar prea 
lent și pe... sărite, „antecedentele" 
fiind deja create pe parcursul apa
riției volumelor operei lui Emi
nescu. Spre a nu mai vorbi de 
epoci cu... „goluri", cum ar fi, 
înaintea altora, cea veche și pre
modernă. S-au lucrat și s-au tipă
rit cărți în condiții optime din 
scrierile lui G. Ureche. Miron 
Costin, Ion Neculce. chiar și din 
cronicarii munteni. S-a tipărit cea 
mai bună pină acum versiune 
a „învățăturilor lui Neagoe Ba- 
sarab către fiul său Teodosie", 
versiunea românească din . epoca 
brincovenească. S-a editat în prin- 
ceps „Ceasornicul domnilor", tra
ducerea lui Nicolae Costin. după 
versiunea latină Wanckelius, a 
operei spaniolului Antonio de 
Guevara etc. Dar nu avem încă un 
corp complet (am zice și uniform, 
lucrat cu același aparat critic) al 
cronicilor românești. Cu toate 
progresele înregistrate, nu avem 
încă un corpus complet al tuturor 
monumentelor limbii române, scrieri 
in a căror formă, cu veacuri în 
urmă, a cristalizat idiomul național. 
Răspîndirea. pe întreg teritoriul ro
mânesc. a cărților lui Coresi, a „Pa
liei de la Orăștie", a „Cărții româ
nești de învățătură" a fost un fac
tor determinant pentru păstrarea 
conștiinței naționale, a unității de 
neam și limbă, indiferent de vre
melnicele despărțiri administrativ- 
politice ale celor trei provin
cii. Și, așa cum retipărind scrierile 
lui Dosoftei și Antim Ivireanul. 
sintem încîntați de arta poetului 
și a oratorului, vom ști prea bine 
să apreciem înaltul patriotism ai 
cărturarilor din vechime, vajnici 
apărători ai unității de neam și ai 
limbii naționale.

Totodată, se mai cer depuse 
eforturi pentru un) corpus complet 
al scrierilor reprezentanților Școlii 
Ardelene și. mai în general, pen
tru reeditări pe cit posibil com
plete ale cărților românești din 
epoca luminilor, ale cronicilor 
„întîrziate" de la sfîrșitul dom
niilor fanariote (Alexandru Beldi- 
man,_ Dionisie Eclesiarhul, Zilot 
Românul, Naum Rimniceanu ș.a.). 
Abia după apariția, în ediție 
nouă, a „Hronicii" lui Șincai, a re
petatelor ediții ale „Țiganiadei" lui 
Ion Budai-Deleanu, a Vâcăreștilor, 
a lui Conachi, a fraților Golești, mai 
ales a „Antologiei (ediție critică) 
Școlii Ardelene" (Minerva, 1983, 
2 volume masive) ne dăm seama 
de „golurile" acestei importante 
perioade din istoria scrisului ro- ■ 
mânesc, mai puțin reprezentată 
prin tipăriri și retipăriri actuale. 
Sînt scriitori „mărunți", e drept, 
insă fără ei nu poate fi înțeles 
bine fundalul epocii pe care se 
profilează înălțimile. De dorit ar 
fi, date fiind condițiile optime de 
care dispunem astăzi, o mai rațio
nală planificare a eforturilor edi
toriale și o încă mai riguroasă 
respectare a termenelor ; în fine, 
o evidență limpede, centralizată a 
ceea ce s-a realizat pină acum in 
domeniul restituirii culturii trecu
tului nostru și a ceea ce mai avem 
de făcut.

Ion ROTARU

și contemporani
tice din operele mai tuturor scri
itorilor importanți din trecut.' Să 
cităm, în afară de Eminescu, pe 
V. Alecsandri, C, Negruzzi și Di
mitrie Bolintineanu, Ion Creangă 
și loan Slavici, Al. Macedonski, 
Duiliu Zamfirescu și Barbu Dela- 
vrancea. M. Sadoveanu, Liviu Re- 
breanu și Lucian Blaga. Textele 
lor sint readuse în actualitate, nu 
numai prin restituirea integrală, 
dar și prin caracterul inedit (al , 
multora), prin variantele atît de 
semnificative și prin aparatul, nu 
o dată substanțial, de note și co
mentarii. La aceeași editură apar 
o remarcabilă ediție Titu Maio- 
rescu și una E. Lovinescu, începe 
o de mult așteptată ediție B. P. 
Hasdeu. Acestora, și n-am epui
zat nici pe departe bogata listă, să 
le adăugăm colecțiile de documen
te literare și memorialistică extrem 
de utile, care contribuie în modul 
cel mai eficient la dezvoltarea cer
cetării și la o mai profundă cu
noaștere a vieții și operei scriito
rilor. Fără publicarea Jurnalului 
și Epistolarului lui Titu Maiorescu 
n-ar fi fost posibilă reconstituirea 
biografiei marelui critic, după cum 
fără corespondenta primită de B. P. 
Hasdeu n-am avea dimensiunea și 
ecoul european ale savantului, de
venit pentru timpul său un adevă
rat simbol' al culturii române.

Tinerețea clasicilor* o menține, 
fără îndoială, implicarea operei lor 
in însăși dezvoltarea procesului 
literar actual, dar deopotrivă co
mentariul critic valorizant. Fiecare

generație vine cu o lectură a ei. 
cu un ochi proaspăt, capabil să 
descopere alte și alte valențe ce 
le-au scăpat predecesorilor. Despre 
Shakespeare s-a scris o întreagă, 
uriașă bibliotecă, dar exegeza nu 
consideră că și-a încheiat misiu
nea. De aceea nu trebuie să ne 
mire că la noi. intr-o anumită pe
rioadă. au fost ‘ publicate despre 
Eminescu (in excelenta colecție 
„Eminesciana" a editurii ieșene 
„Junimea") sau Sadoveanu chiar și 
cite două, trei studii pe an, că poeți 
precum T. Arghezi, L. Blaga, Ion 
Barbu se bucură de mai multe mo
nografii. E firesc să fie astfel și 
ne mîndrim că. mai ales în ultimii 
20—25 de ani. istoriografia noastră 
literară a cunoscut progrese 
fără precedent. Aproape nu 
există scriitor, și nu în chip 
obligatoriu de primă mărime, 
care să nu fi intrat intr-un 
fel sau altul in atenția exegeților. 
Nu numai o nouă viziune asupra 
literaturii' in care s-a fortificat 
ideea de specific național și de 
continuare, pe un alt arc al spi
ralei. a vechilor noastre tradiții, 
dar și publicarea unor tot mai e- 
ficiente „instrumente de lucru", a-

mintitele ediții critice, colecțiile de 
documente, dicționare, bibliogra
fii ; ele au făcut ca cercetarea să 
fie mai dinamică, mai la obiect, 
mai completă.

A crescut simțitor gradul de pro- 
fesionalitate. Azi putem vorbi de 
un corp de specialiști bine pregă
tiți. cărora urmează să li se ală
ture, în mod necesar, contingente 
mai tinere. Pentru că marile monu
mente (și ne gîndim acum la seriile 
de zeci de volume din opera unui 
scriitor) depășesc uneori limita li
nei singure generații. Nu trebuie 
să ignorăm nimic din ceea ce a 
creat mai de valoare trecutul. Este 
meritul acestor ani de a face drep
tate operei lui Eminescu, publicin- 
d-o integral și cu o înaltă răspun
dere. așa cum s-a făcut cu Istoria 
literaturii române de G. Călinescu. 
A păstra moștenirea marilor scri
itori, a creatorilor reprezentativi și 
a o duce mai departe; a o face cu
noscută integral. în spiritul adevă
rului istoric, prin toate formele ce 
ne stau la dispoziție, este o dato
rie fundamentală.

Al. SANDULESCU

Strălucite dovezi ale vitalității 
spirituale a poporului

Știm de mult că vremea modifică 
perspectiva asupra operelor, dar ne 
gîndim rareori la consecințele con
crete ale acestei-situații. Trecutul 
ne oferă totuși multe exemple de 
scrieri care. superlativ apreciate 
de contemporani, și-au pierdut 
treptat din strălu'cire, precum și 
multe exemple ale unor autori 
care, răminind in continuare la cea 
mai inaltă cotă a prețuirii noastre, 
au făcut-o pe suportul altor opere 
decit al celor care i-au ridicat a- 
colo. Pentru tot secolul al XVIII- 
lea, de pildă, gloria europeană a 
lui D. Cantemir s-a întemeiat pe 
lucrările sale istorico-etnografice, 
in special pe Descrierea Moldovei 
și pe Istoria imperiului otoman ; 
fără a le diminua acestora valoa
rea recunoscută în epocă, astăzi îl 
prețuim înainte de orice ca autor 
al primului roman românesc, adică 
al Istoriei ieroglifice. Alecsandri 
era admirat de contemporani ca 
autor de versuri și de teatru; se
colul nostru, de la Ibrăileanu în
coace. a început să prefere proza 
sa. micile fiziologii satirice și în
semnările de călătorie. pline de 
naturalețe și umor. Se intimplă 
chiar ca. uneori, b operă postumă 
să fie aceea care-i asigură auto
rului locul de frunte în galeria 
marilor autori : cazul lui Budai- 
Deleanu e prea bine cunoscut.

Este evident deci că numai cu- 
noscind în întregime tezaurul lite
raturii inaintașilor, numai punin- 
du-1 Ia indemina celor mai largi 
cercuri de cititori, ne oferim nouă 
și oferim și viitorului șansa de a 
identifica mereu alte valori, igno
rate sau pe nedrept depreciate, 
care să se adauge celor statornice 
sau să înlocuiască pe cele măcina
te de dintele necruțător al timpu
lui. Descoperirea, studierea și pu
blicarea tezaurului literar încă ine
dit (sau rămas în'paginile unei pu
blicații uitate) nu este o modestă 
ocupație diletantă, o variantă li
terară a arheologiei care-și găsește 
justificarea în simpla pasiune pen
tru rarități, ci una dintre cele mai 
importante modalități de afirmare 
a vitalității și diversității litera
turii noastre, în ultimă instanță a 
geniului nostru național.

Cercetările din ultimii ani și edi
țiile care sînt rezultatul lor diriict 
au contribuit parcă mai mult ca 
înainte la impulsionarea acestui 
proces, oferind cititorilor, istoriei 
noastre literare și culturale în ge
neral. noi texte care prezintă alte 
fețe ale individualității unor scri
itori prea devreme clasați, catego
risiți sub etichete uneori nedrept 
de simplificatoare. Cîștigul nu este 
numai în lărgirea spectrului de 
preocupări. în sublinierea diversi
tății activității lor literare ; ade
sea. aceste ediții au dus la desco
periri in profunzime, plasînd in
tr-o lumină mai justă uriașa și 
complexa muncă a scriitorului (de 
documentare, de redactare a nenu
mărate variante care implică tot 
atitea schimbări de perspectivă, de 
răspuns la solicitările epocii) pe 
care opera finită le ascunde de 
ochii cititorului. Așa este cazul e- 
diției Liviu Rebreanu și al celor
lalte publicații pregătitoare, în 
care N. Gheran și colaboratorii săi 
au așezat în perspectiva cuvenită 
scrierile debutului, jurnalul scriito
rului. atelierul de lucru al marilor 
sale romane ; sau al ediției Maio
rescu și al jurnalelor sale, prin a- 
pariția cărora se spulberă imagi
nea unui critic lipsit de preocupări 
creatoare în ordine literară și a u-

nei personalități care n-a cunoscut 
îndoiala, drama sfișierilor intelec
tuale (ediții realizate de Georgeta 
Rădulescu-Dulgheru și Domnica 
Filimon) ; îmbucurător, în perspec
tiva unei așteptate ediții comple
te, acesta este și cazul lui Cara- 
giale, din opera căruia Florin Ma- 
nolescu și (recent) Marin Bucur 
incearcă să identifice noi contri
buții publicistice de tinerețe ; al 
lui G. Călinescu. Calistrat Hogaș 
sau Camil Petrescu, cărora editorii 
(Cornelia Ștefănescu, Daciana Vlă- 
doiu, respectiv Liviu Călin) le-au 
pus în valoare frămîntările crea
ției prin adevărate „dosare" ale o- 
perei ; al corespondenței lui Al. 
Odobescu — jurnal febril al unei 
înalte conștiințe patriotice și artis
tice — numai parțial cuprinsă în 
cele patru volume apărute pînă în 
prezent, al publicisticii lui Duiliu 
Zamfirescu. al scrierilor de tine
rețe în seriile recent începute din 
opera lui Hasdeu. Sadoveanu. Lo
vinescu.

Dar poate că cel mai elocvent 
exemplu este și aici cel al operei 
lui Eminescu. a cărui imagine în 
posteritate ar fi fost văduvită de 
o parte din extraordinara ei com
plexitate și adîncime dacă efortul 
succesiv al mai multob editori. în- 
cepînd cu Perpessicius, n-ar fi dat 
la iveală magma fierbinte a atîtor 
versuri postume, a prozei, teatru
lui, fragmentelor filozofice, tradu
cerilor sau jurnalisticii.

Alături de clasici, marii scriitori 
ai epocii moderne s-au bucurat si 
ei de asemenea- ediții care dezvă
luie (sau readuc în memorie) la
turi puțin cunoscute sau chiar 
complet necunoscute ale operei lor. 
Este cazul versurilor lui Mihail 
Sadoveanu și ale lui Ionel Teodo- 
reanu, al prozei lui Ion Barbu sau 
Emil Isac. al teatrului lui V. Voi- 
culescu. al excepționalei opere me
morialistice a lui Iorga, al criticii 
și publicisticii Iui Galaction. Ader- 
ca sau Fundoianu și atîția alții. 
Sînt foarte numeroase jurnalele și 
memoriile apărute, cu același efect 
revelator (Galaction. Camil Petres
cu. Iacob Negruzzi, Sextil Pușca- 
riu. I. Petrovici, Panait Istrati, O. 
Ghibu. Anton Holban), precum și 
corespondența, care consacră une
ori adevărate valori literare, cea 
a lui T. Cipariu, de pildă. Se cuvin 
notate și restituirile din opera unor 
scriitori valoroși din rindurile na
ționalităților conlocuitoare, precum 
Berde Măria. Tamăssi Aron, Sala- 
mon Ernd. Markovits Rodion, Er
win Wittstock, Adolf Meschendbr- 
fer ș.a.

Nu sint cu totul excluse nici sur
prizele de alt ordin : descoperirea 
unui scriitor complet necunoscut 
intr-o epocă veche sau foarte ve
che a literaturii noastre. Este cazul 
fabulistului Nicolae Oțălea din 
Denta Banatului, al cărui volum 
Alese fabule, tipărit la Viena în 
1784. a fost descoperit, identificat 
și editat în 1984 de cercetătorul 
clujean Mircea Popa la două secole 
după apariția lui.

Activitatea de editare a marilor 
(și chiar a micilor) noștri scriitori 
din trecut oferă neîncetat istoriei 
literare — parte integrantă a spi
ritualității românești — material 
pentru verificarea ipotezelor sale, 
a sentințelor sale, niciodată defi
nitive. niciodată complete ; mai 
mult, ea schițează chiar posibilele 
direcții ale reevaluării, punind la 
baza acestui proces delicat și com
plex realitatea sigură a faptelor.

Mircea ANGHELESCU

Cîndva doar un „sat mai 
mare", cum il caracteriza 
Nicolae Iorga, Vasluiul a 
fost ridicat la condiția de 
importantă localitate urba
nă —' municipiu, reședin
ță de județ — în anii „Epo
cii Nicolae. Ceaușescu", be
neficiind, laolaltă cu alte 
așezări ale țării, de roade
le politicii partidului de 
dezvoltare echilibrată, ar
monioasă a tuturor zonelor. 
De aceea, deși numără pes
te șase secole de existență, 
este considerat unul dintre 
cele mai tinere orașe ale 
patriei.

Dintotdeauna însă în 
ținutul Vasluiului, dragos
tea oamenilor pentru copii, 
adică dorința de a avea și a 
crește cit mai multi copii, a 
fost aici „la ea acasă". Cu 
atît mai mult astăzi. în con
dițiile socialismului, această 
tradițională dragoste iși gă
sește teren de manifestare 
și împliniri tot mâi mari. 
Da, se poate spune cu te
mei că cea mai mare bogă
ție și frumusețe a bogatu
lui și frumosului municipiu 
din preajma istoricului loc 
numit Podul înalt o repre
zintă copiii. Copiii de toate 
virstele. Și sînt. în acest 
oraș cu un înalt indice de 
natalitate, copii, mulți co
pii — frumoși, sănătoși, 
exuberanți, bucurindu-se 
din plin de căldura cu care 
sint inconjurați. La ceasul 
amiezei, cind copiii vin ori 
pleacă din grădinițe sau 
școli, străzile întinerite în
floresc precum ramurile 
pomilor primăvara. O ade
vărată revărsare de can

doare, prospețime, tinerețe, 
optimism.

— Cine are copii are un 
viitor sigur, spune, nu fără 
mîndrie, Grigore Munteanu. 
primarul municipiului. Și 
ne străduim să creăm vlăs
tarelor Vasluiului, cele mai 
bune condiții-de viață, de 
asistență medicală, de în
vățătură și joacă. Pentru ei 
am construit și dotat cu tot 
ce este necesar o modernă 
maternitate și o secție de 
pediatrie la spitalul jude
țean, 27 creșe și grădinițe, 
12 școli generale și două 
speciale, cinci licee- indus
triale, o Casă a pionierilor 
și șoimilor patriei. Casa 
artelor, biblioteci, librării 
și magazine specializate, 
parcuri, locuri de joacă și 
de agrement, terenuri de 
sport, ștranduri ș.a.

în apropierea fostei curți 
domnești a lui Ștefan cel 
Mare, chiar pe strada care 
îi poartă numele, o splendi
dă clădire — monument de 
arhitectură din secolul al 
XIX-lea — a devenit o 
adevărată „împărăție" a ce
lor mici, găzduind Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei. Observăm cu plăcere 
că aici intră și ies mereu 
stoluri gureșe de copii.

— E și normal, la activi
tățile noastre participă pes
te 5 000 de pionieri, șoimi ai 
patriei și uteciști, ne spu
ne directoarea Maria Colea. 
Funcționează' nu mai puțin 
de 16 cercuri mult frecven
tate, dintre care 9 teh- 
nico-aplicative și științifice, 
iar 7 cultural-artistice. Ur
mărind formarea și dezvol

UNIVERSUL
Intrasem la „Patria" să 

revăd trista poveste a Car- 
mencitei lui Mârimâe-Bizet- 
Rosi, cînd, iată, un scurt- 
metraj completare al stu
dioului „Sabia" mi-a ume
zit ochii o dată cu cei ai 
absolvenților de pe ecran 
ce-și luau rămas bun de 
la școală, colegi, profesori, 
de la diriginta care-i pre
luase cu patru ani în urmă, 
copii timizi și zburdalnici, 
și ii „preda" acum societă
ții, tineri frumos formați 
și informați, știind foarte 
bine ce vor, unde se duc, 
ce se așteaptă de la ei și 
ce așteaptă ei de la ei. O 
siguranță proprie virstei, 
bine surprinsă pe ecran de 
autorii filmului „Absol
venții", Paula și Doru Se
gal, siguranță ce provenea, 
la această clasă a 12-a, 
filmată de-a lungul celor 
4 ani de liceu — și de la 
ploaia de note maxime 
răsplătind eforturi maxime. 
Catalogul adus în prim- 
plan ca o carte de vizită a 
micii colectivități aflate în 
fața marelui examen. Pro
bă de viață, de maturitate, 
prin care zeci de mii de 
tineri intră anual pe por
țile Cetății. în producție 
sau in institute de invăță- 
mint superior, înarmați „cu 
cele mai noi cunoștințe ale 
tehnicii și științei, ale cu
noașterii umane universale 
in general", așa cum le ce
rea secretarul general al 
partidului la deschiderea 
anului de învățămînt 
’86—’87. Aveam în față, 
respectiv pe ecran, imagi
nea unei generații care iși 
privește cu răspundere și 
luciditate viitorul, cu mul
tă încredere in forțele pro
prii. „Fiecare din noi vrea 
să facă mai mult decit ce
lălalt, într-un anumit do
meniu. Să se afirme prin- 
tr-o realizare importantă", 
își mărturisea cu franche
țe ambiția lăudabilă eleva 
unei alte clase a XH-a 
filmată de o altă regizoare 
— Sabina Pop, in cadrul 
unui alt emoționant portret 
colectiv al celor 18 ani, 
aici și acum („18 ani. Stop- 
cadru"). Teoria îmbinată cu 
practica — idee modernă

tarea unor priceperi șl de
prinderi de muncă, în pa
ralel cu cultivarea talen
telor și antrenarea copiilor 
la realizarea unor lucrări 
tehnico-științifice, reușim 
ca an de an să ne și evi
dențiem în concursurile in- 
terjudețene și naționale. în 
cadrul Festivalului „Cînta- 
rea României". La aceste, 
întreceri, numai în anul 
1986. copiii din cercurile 
noastre au cucerit 25 pre
mii I și numeroase premii 
II și III.

...Trecem prin sălile de
venite neîncăpătoare, pri
vim, ascultăm și notăm. Nu 
poți să nu admiri preocu- 
;pafea și reușitele cercurilor 
tehnice de aici, care au 
realizat lucrări de utilitate 
practică, aplicabile în dome
nii economice importante. 
De la arta decorativă pină 
la informatică (de fapt, de 
la tradiție la ultramodern) 
se, desface un larg evantai 
de cercuri care oferă parti- 
cipanților preocupări foarte 
atractive și utile, prilejuri 
de afirmare, rezultate re
marcabile. Condus de Elena 
Pînzaru, cercul de artă de
corativă, probînd multă în- 
deminare și fantezie, a ob
ținut la concursul național 
din anul precedent cinci 
locuri I. două locuri II și un

loc III, iar la „Start spre 
viitor" a ocupat în ultimii 
patru ani consecutiv locul I. 
Deși abia în al doilea an de 
existență, cercul de infor
matică atrage irezistibil tot 
mai mulți copii care iși în
sușesc elemente»de progra
mare pe calculatoarele per
sonale și-, pătrund în tainele 
informaticii, folosind pa
chetele de programe con
cepute în așa fel încît să 
asigure consolidarea cunoș
tințelor de matematică do- 
bindite în procesul de învă- 
țăknint.

In finalul acestor însem
nări, să reținem că activita
tea cuitural-artistică a co
piilor vasluieni este ridica
tă la înalte cote valorice de 
formația vocal-instrumen- 
tală „Izvorașul", laureată a 
tuturor edițiilor Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei" și distinsă în cîteva 
festivaluri artistice inter
naționale.

...Avem astfel o imagine 
— e drept, incompletă, dar 
concludentă'— asuora dra
gostei și căldurii părintești 
cu care întregul Vaslui îsi 
înconjoară vlăstarele, cetă
țenii săi din mileniul trei 1

Petru NECULA 
corespondentul „Scinteii"
Fotografii de
Eugen Dichiseanu

ȘCOLII In filmul românesc
pe care se bazează învăță- 
mintul nostru — iși găseș
te, mai ales în filmul do
cumentar (și mult mai ti
mid in cel artistic, „Li
ceenii". fiind o raritate și 
din acest punct de vede
re) concretizarea ei reală, 
din viață. „Aparatele reali
zate in cadrul liceului nos
tru de electronică din Alba 
Iulia se vînd in toată țara". 
„Toate școlile invață limbi 
străine in laboratoarele fo
nice construite de noi" — 
declară, cu îndreptățit or
goliu de „producător", o 
fetișcană abia ieșită din co
pilărie, minuind degajată 
aparataje moderne foarte 
complicate. „Pentru, noi, 
tinerii, nu există granițe 
ale posibilului" — e replica 
altuia confesindu-se repor
terului. Și, aparatul de 
filmat înregistrează practi
ca — deloc ușoară— a ele
vilor intr-o mină-laborator 
care-i deprinde cu condi
țiile apropiatului loc de 
muncă.' Același aparat alu
necă într-un travelling 
de-a lUngul unei săli de 
gimnastică unde își pregă
tesc cu sirg marele zbor al 
artei viitorii coregrafi. 
Școala cu înrîurirea ei 
complexă asupra formării 
personalității tînărului, 
școala ca prim și ultim ca
dru modelator, alături de 
familie (spun „ultim" pen
tru că, ulterior, colectivul 
de muncă, societatea desă- 
vîrșesc ceea ce s-a săvîrșit 
ca educație pînă la 18 am) 
— îi atrage tot mai mult 
și pe autorii de film artis
tic. Uneori școala e cadrul 
firesc, plin de farmec și de 
culoare în care își urmea
ză eroii realizatorii unor 
filme ca „Acțiunea Zuzuc" 
(regia Gheorghe Naghi), 
„Al patrulea gard de lin
gă debarcader" (Cristiana 
Nicolae), „Cireșarii" (A- 
drian Petringenaru) sau 
„Promisiuni" (Elisabeta 
Bostan). Alteori devine 
chiar personaj dramatic, 
declanșator de acțiune ca 
în „Declarație de dragoste" 
și „Liceenii" de Nicolae 
Corjos sau „De dragul tău, 
Anca" — al Cristianei Ni
colae. Dar aceeași calitate

esențială se cere și unui 
fundal și unui prim-plan : 
autenticitate. Realismul 
descrierii. Forța evocării 
unor relații . școală-familie 
sau profesori-elevi — rela
ție benefică în multe ca
zuri (ca adevăratele por
trete de pedagogi „lumi
nați", prieteni și sfătuitori 
ai tinerilor, creionate de Ion 
Caramitru — Socrate — in 
„Liceenii" sau Radu Gheor
ghe — profesorul de fizică — 
și Manuela Nace in „De 
dragul tău, Anca") ; dar și 
o relație mai tensionată, nu 
fără hazul ei — ca apriga 
„Isoscel" in versiunea Ta- 
marei Buciuceanu din „De
clarație de dragoste". Pu
ține filme de ficțiune reu
șesc (oare își propun ?) să 
sesizeze și momentele une
ori conflictuale ale exis
tenței școlarilor, începi nd 
cu primii lor pași — bo
bocii (din documentarul 
„Abecedarul"), ce n-au de
prins încă să stea liniștiți 
in bancă și încep să bîzîie 
cînd nu le reușește „r“ de 
mină, pînă, iată, la tinerii 
in pragul bacalaureatului 
declarind cu un aer visător 
„Sintem semne ale viito
rului...". Și in această cer
titudine — copilărească 
încă — există poate germe
nii unor virtuale, intere
sante povești de film, pe 
care autorii de ficțiune 
le-ar putea descifra din pe
liculele colegilor lor docu
mentariști — permanenți 
exploratori ai universului 
tînăr, cu profunzime, sub
tilitate, realism. „Pe malul 
Ozanei" (regizor : Copel 
Moscu) descoperă un grup 
de eleve ale unui liceu a- 
grotehnic, nu prea încîn- 
tate cînd se urcă prima 
dată pe tractorul-școală. ,.E 
ca un băiat urit și rău" — 
izbucnește una. Dar, la 
sfîrșitul trimestrului, le 
vezi înaintînd pe ogorul 
răscolit de tractorul lor cit 
de mindre sint că stăpînese 
volanul, ce „de sus" îi pri
vesc pe colegii care nici de 
sport nu sînt buni, cum or 
să le danseze ei la balul 
de sfîrșit de an 7 Sînt a- 
cestea — și multe altele — 
expresive secvențe dintr-un

poem — nu numai idilic— 
sentimental al anotimpuri
lor școlii, dar și de o poe
zie frustă a vieții, ca in via
ță, nu ca „la cinema". Un 
poem realist, cuprinzător, 
dinamic al frumoaselor 
virste ale școlii. Cind unii 
realizatori de filme jucate 
reușesc să se apropie fără 
prejudecăți, cu căldură și 
înțelegere de acest univers 
fascinant, complex, sensi
bil; în care adolescentul se 
descoperă pe sine în raport 
cu ceilalți și pe sine în ra
port cu marile îndatoriri 
ale societății, cînd îl pri
vesc dinăuntru (precum 
scenaristul — profesor 
George Șovu și regizorul 
Nicolae Corjos). atunci ti
nerii spectatori dau „profe
sorilor" nota maximă. „Nu 
pot să cred că-i doar film 
și că nu s-a întîmplat aie
vea", își exprima în scris 
entuziasmul una din miile 
de admiratoare ale „Decla
rației de dragoste" și „Li
ceenilor". Filme ce și-au 
cîștigat binemeritatul suc
ces nu numai prin farme
cul poveștii de dragoste și 
al interpreților, dar și prin 
avalanșa de bune senti
mente ce-i însoțesc : gene
rozitatea și prietenia în- 
frîngînd egoismul, spiritul 
de dreptate al colectivității 
în arbitrarea unor conflicte, 
seriozitatea față de muncă, 
dar și bucuria de viață, 
gluma, umorul, specific 
virstei — toate la un loc 
capabile să-l facă pe ado
lescent să-și simtă clasa de 
pe ecran ca pe propria lui 
clasă. „Avem nevoie de a- 
semenea filme care să 
dezbată problemele pe care 
le ridică tinerețea și mai 
ales viata din școală, ase
menea filme cărora adevă
rul le va asigura un mare 
succes în rîndul tinerilor1 
— considera un alt elev din 
Cluj-Napoca, într-o scri
soare de mulțumire. adre
sată realizatorilor. E puțin 
lucru acesta ? Nu-i puțin, 
dar nici suficient. Cu o 
floare-două nu vine încă 
primăvara. „Liceenii" și 
„Absolvenții" doar o a- 
nunță.

Alice MANOIU
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Roman, 

președintele Republicii Socialiste Romania,

(Urmare din pag. I)

de participant^ la plenara CC al U.T.C.
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Participant!! la plenara Comitetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, dînd glas gîndurilor și voinței milioanelor de tineri ai patriei, 
exprimă și cu această ocazie sentimentele de nețărmurită dragoste și 
fierbinte recunoștință, inaltă stimă și aleasă prețuire fată de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit strateg și 
militant, simbol suprem al tinereții noastre revoluționare, creatorul vizionar 
al Întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, 
luptător Înflăcărat pentru progresul multilateral al țării, pentru triumful 
cauzei socialismului si comunismului în lume/ al păcii și colaborării intre 
popoare.

Desfășurîndu-și lucrările in atmosfera de vibrantă emulație patriotică 
și puternică angajare revoluționară in care toți tinerii patriei, însuflețiți 
de inflăcăratele indemnuri și chemări adresate de dumneavoastră in cuvin- 
tarea rostită la Adunarea solemnă consacrată aniversării a 65 de ani de la 
crearea Uniunii Tineretului Comunist și 30 de ani de la înființarea Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști din România, participă activ la întreaga 
viată social-politică și economică a tării, plenara oferă prilejul de a vă 
reafirma cele mai vil sentimente de admirație și respect, mulțumirile 
fierbinți pentru excepționalele condiții de muncă, viată și învățătură, de 
formare și afirmare deplină in toate domeniile de activitate de care se 
bucură toți tinerii României socialiste.

Exprimăm, de asemenea, cele mai calde simțăminte de mulțumire și 
înaltă prețuire fată de activitatea desfășurată de tovarășa Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și savant de reputație mondială, pentru contribuția deo
sebită adusă la elaborarea și infăptuirea politicii partidului și statului 
nostru, la progresul neîntrerupt al invătămîntului, științei și culturii româ
nești, pentru atenția permanentă pe Care o manifestă fată de formarea 
multilaterală, revoluționară a tineretului, afirmării marilor cuceriri ale 
geniului uman jn folosul nobilelor idealuri de pace, colaborare și progres 
ale tuturor popoarelor și națiunilor planetei.

In cadrul plenarei s-a analizat și dezbătut eu înaltă exigentă și deplină 
responsabilitate activitatea de formare și educare comunistă, revoluționară 
a cadrelor, pentru întărirea organizației și creșterea efectivului membrilor 
Uniunii Tineretului Comunist, în vederea consolidării permanente a capaci
tății organizatorice și politico-educative ă organizației noastre de tineret, 
a creșterii influenței și sporirii acțiunii sale in rindul tinerilor patriei.

Pe baza orientărilor și indicațiilor formulate de dumneavoastră, mult 
Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, au fost stabilite măsuri co
respunzătoare pentru participarea tot mai activă a tineretului la îndepli
nirea prevederilor Planului national unic de dezvoltare economico-socială a 
tării pe anul 1987, a cerințelor noii revoluții tehnico-știintifice și noii re
voluții agrare, pentru implicarea sa plenară in efortul creator al între
gului nostru popor spre infăptuirea obiectivului strategic de trecere a 
României, pină la sfirșitul acestui deceniu, la un nou stadiu de dezvoltare, 
de tară socialistă mediu dezvoltată.

Reafirmăm și cu această ocazie, in numele tuturor tinerilor patriei, 
adeziunea deplină la politica externă clarvăzătoare și realistă a partidului 
și statului nostru, al cărui strălucit promotor sintetl dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, personalitate marcantă a 
contemporaneității, militant consecvent pentru împlinirea nobilelor idealuri 
ale păcii, colaborării și înțelegerii intre națiuni, pentru solutionarea in 
interesul popoarelor, al tineretului de pretutindeni, a marilor probleme ale 
omenirii, făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

în spiritul vibrantelor chemări și indemnuri pe care le-ați adresat 
tinerei generații, în numele întregului tineret al patriei, ne angajăm solemn 
In fata dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să nu precupețim nici un efort pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor ce ne 
revin, pentru intensificarea activității de educare comunistă, patriotică și 
revoluționară a tineretului, astfel incit să intimpinăm cu rezultate deosebite 
in toate domeniile de activitate Conferința Națională a Partidului Comunist 
Român, eveniment politic major în viata comuniștilor, a întregii noastre 
națiuni, sporindu-ne necontenit aportul de muncă, de gîndire și de faptă 
revoluționară la măreața operă de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a țării spre comunism, spre gloria, măreția și pros
peritatea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

selor de odinioară, este 
acum șef de manevră la 
C.F.R. Eu, după ce am 
crescut, mi-am dorit să lur 
crez într-o 
Cînd am 
generală, 
„Electroputere’ 
tocmai recruta tineri pen
tru profesională. M-am in- 
scris, am urmat școala pro
fesională, apoi, timp de 11 
ani, am lucrat la „Electro- 
putere". în această perioa
dă am urmat și școala de 
maiștri. Cînd s-a auzit că 
la .ființă întreprinderea de 
transformatoare Filiași, 
m-am grăbit să revin aca
să. Să revin e un fel de a 
spune ; tot timpul, pentru 
mine „acasă" a însemnat 
la Filiași. Am pus umărul 
de Ia începutul începutului 
la înălțarea uzinei, a pres
tigiului ei. Și dacă astăzi, 
aici, la „transformatoare", 
lucrează mii de oameni, 
noi, cei care am constituit 
nucleul începutului de 
drum, nu putem să nu ne 
mîndrim că pentru noile 
generații și aici s-a impus 
o nouă fascinație, „fascina
ția uzinei". Gara și-a pier
dut, incet-încet, atracția de 
odinioară. Și aceasta în
seamnă mult, foarte mult...

— înseamnă, numai a- 
ceastă întreprindere, locuri 
de muncă în industrie pen
tru mai bine de 3 200 de 
oameni ; și nu orice fel de 
industrie... Mai înseamnă — 
completa secretarul comi
tetului de partid, tovarășul 
Ion Măciucă — peste 1 050 
de comuniști, al căror

mare uzină, 
absolvit școala 
întreprinderea 

Craiova

exemplu de muncă și dă
ruire, de dragoste pentru 
locul natal atrage, leagă de 
oraș generațiile de tineri 
care, altădată, n-aveau altă 
perspectivă decît „poarta" 
larg deschisă a gării spre 
șansele primului tren... 
Da-da, așa era. să știți, 
Mulți tineri dornici să în
vețe o meserie, și neavînd 
posibilitatea să facă acest 
lucru aici, acasă, porneau

schimb energetice, fie în 
industria lemnului, fie. 
dacă e să revenim la trans
formatoare. in secția nouă 
ce se conturează aici, ade
vărată uzină în uzină, sec
ția de condensatori... Iar 
cei care iubesc munca o- 
goarelor, firește, pot urma 
cursurile școlii profesionale 
agroindustriale, pot lucra 
în agricultură, la una din
tre fermele cooperativei a-

Satul care lasă 
moștenire un oraș

spre Banat, sau Transilva
nia, sau 
după cum 
trenurilor.

— Acum 
zeze tovarășul 
Răducănoiu, secretarul ad
junct cu probleme de pro
pagandă la comitetul oră
șenesc de partid, tinerii din 
Filiași pot opta pentru o 
meserie sau alta, pe oare 
pot să și-o însușească 
urmînd cursurile liceului 
industrial sau al școlii pro
fesionale de profil. Pot 
opta pentru o Întreprindere 
sau alta, fiindcă, să știți, 
la noi mai sint și alte în
treprinderi, nu numai cea 
de transformatoare și mo
toare. Ei se pot specializa 
fie in domeniul utilajelor 
și pieselor de schimb pen
tru industria energetică, 
urmînd să lucreze la în
treprinderea de piese de

spre Capitală, 
hotăra... mersul

ține să preci- 
Constantin

gri cole de producție Fi
liași...

— Cițl copii și tineri în
vață in prezent în orașul 
Filiași ?

— Peste 5 600. Și răspund 
de pregătirea și educația 
lor peste 300 de cadre di
dactice.

Răspunsul atît de prompt, 
completat apoi cu multe 
detalii, ne-a fost dat de 
unul dintre inimoșii dascăli 
ai miilor de copii din Fi
liași, profesorul Gheorghe 
Tismănaru, director de 
școală din chiar anul 1968, 
cînd Filiașiul devenea oraș. 
Profesorul Tismănaru este 
și acum director al liceului 
din localitate și, in această 
calitate, e mindru să ne a- 
rate localul modern, func
țional, cele 13 laboratoare, 
20 de cabinete, cele 4 ate
liere în care elevii își în
sușesc practic meseria in-

I

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL: O etapă cu multe meciuri 

interesante
tn programul etapei a XXIII-a din 

divizia A sînt înscrise multe partide 
Interesante. La Petroșani, de exem
plu, amatorii de fotbal vor veni 
desigur în număr foarte mare să 
vadă echipa Jiul Jucînd cu Steaua, 
cea mai bună formație românească 
de club din toate timpurile. Trei 
partide deosebite și la București : 
Dinamo — Universitatea Cluj-Napoca, 
două formații cu joc oarecum ase
mănător, imprimat 
tehnice respective ;
|eso — F.C. Argeș, 
predominant tactic, 
total diferite ;

de conducerile 
Sportul studen- 
iarăși un med 
dar în registre

in sfîrșit, Rapid —

Petrolul, derbi tradițional în cam
pionatul nostru, însă la alt nivel 
tehnic decît acela de pe vremuri. 
La Slatina, F.C. Olt — S.C. Bacău ; 
la Galați, Oțelul — Universita
tea Craiova ; la Moreni, Flacăra 
— Corvinul ; la Buzău, Gloria — 
Chimia ; la Brașov, F.C.M. — Victo
ria completează acest interesant pro
gram de etapă, ale cărei meciuri vor 
începe toate la ora 17. In divizia B, 
cîteva jocuri cu greutate în privința 
cîștigării dreptului la promovare în 
prima categorie : in seria I, F.C. 
Constanța — F.C.M. Brăila, iar în 
seria a II-a, A.S.A. Tg. Mureș — 
Progresul Vulcan București.

în semifinalele
★

Sîmbătă, 11 aprilie, a avut loc in 
Capitală plenara Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comu
nist, care a analizat organizarea și 
desfășurarea în decursul anului 1986 
a întrecerii uteciste „Tineretul — 
puternică forță socială in înfăptuirea 
Programului partidului" și sarcinile 
ce revin organelor și organizațiilor 
U.T.C., tuturor tinerilor, pentru rea
lizarea obiectivelor de dezvoltare 
economico-socială a țării în 1987.

Plenara a examinat, de asemenea, 
activitatea desfășurată pentru întă
rirea politică și organizatorică a 
Uniunii Tineretului Comunist, pen
tru formarea și educarea cadrelor, 
precum și activitatea Internațională 
din anul 1986 a Uniunii Tineretului 
Comunist și Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului Po-

★
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist.

într-o atmosferă de deplină anga
jare patriotică și puternic entu
ziasm revoluționar, participant!! la 
plenara C.C. al U.T.C. au adre
sat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Plenara a reprezentat un nou pri
lej de a da glas hotărirli nestrămu
tate a tuturor tinerilor țării de a 
acționa cu toată fermitatea pentru 
traducerea în viață a istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al XHI-lea al 
P.C.R., a orientărilor și indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru a intimpina cu rezultate remar
cabile în toate domeniile de activi
tate' Conferința Națională a parti
dului.

HANDBAL: Azi, 
cupelor europene (feminin)

Echipa noastră campioană, Știința 
Bacău, va juca astăzi. Ia Kiev, cu 
formația locală Spartak, partida 
retur din semifinalele C.C.E. In tur, 
Spartak dștigase cu 20—17.

Cu pretenții foarte serioase de a 
obține calificarea in finala „Cupei 
cupelor" se prezintă astăzi forma
ția „Chimistul" în fața entuziastu
lui public propriu din Rîmnicu Vil- 
cea. Handbalistele românce vor în- 
tilnl In meci-retur puternica echipă 
T.S.C. Berlin, care cîștigase prima 
întilnire cu 15-1-11, o diferență ce ar 
putea fi depășită în condițiile unui 
joc foarte bun din partea echipei

La București, Steaua — Dinamo
„Chimistul". Partida de la Rîmnicu 
Vîlcea va începe la ora 11 și va fi 
arbitrată de cuplul iugoslav Delalic— 
Vrhovac.

★
La București, în ultima etapă a 

campionatului masculin. Steaua va 
intilni pe Dinamo. Deși echipa mi
litară este de pe acum cîștigătoarea 
titlului național (pentru a douăzecea 
oară !), nu ne îndoim că numeroșii 
amatori de handbal vor’veni la sala 
„Floreasca",. de la ora 11.30, pen
tru a vedea cele mai • bune'echipe 
ale noastre. întîlnirea va fi arbitrată 
de cuplul Marin—Șerban.

RUGBI: La Constanța, România Italia

V.

tv
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor
12.40 Din cununa cîntecului românesc. 

Muzică populară (color)
13,00 Album duminical (partial color)
14,50 Contemporanii noștri • Creatori 

de frumusețe
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
19,20 Țara mea azi (color). Epoca 

Ceaușescu • Renașterea satului 
românesc

19.40 Cmtarea României (color). Din 
grădina țării mele. Spectacol pre
zentat de formații folclorice

20,20 Film artistic (color), „My Fair 
Lady“. Ecranizare după G. B. 
Shaw. Ultima parte

21.35 Sub cupola circului (color)
21.50 Telejurnal

LUNI 13 APRILIE
20,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
20,20 Viața economică
20.35 Tezaur folcloric (color)
20.50 Occident ’87. Paradoxul dezvol

tării : extinderea sărăciei
21,05 Roman-folleton (color). „Ghepar

dul”. Ecranizare după romanul 
omonim al lui Giuseppe Tomasi 
dl Lampedusa. Producție a stu
diourilor italiene. Regla : Luchino 
Visconti. Episodul 1

21.50 Telejurnal

în campionatul european, ediția 
1985—1987, astăzi la Constanta, echi
pa României întîlnește pe cea a 
Italiei.

Formația, foarte probabilă, pe care 
o va alinia antrenorul Mihai Naca 
este următoarea : Toader — Lungu, 
David, Tofan, Hodorcă — Paraschiv, 
Alexandru 
Necula 
stantin

Răducanu,
— L. Constantin,
— Leonte, Grigore,

BOX;
Deci

Murariu, 
Șt, Con- 
Bucan.

Meciul se va juca de la ora 15 șl 
va fi condus de J.C. Yche (Franța). 
Situația clasamentului în momentul 
de față : Franța — 25 p ; Italia — 
19 p. (din 9 jocuri) ; U.R.S.S. — 17 
p. (din 7 jocuri) ; România — 16 
p. (din 8 jocuri) ; Tunisia — 11 p.; 
Portugalia — 8 p. Următorul meci 
al echipei noastre (și ultimul în a- 
ceastă ediție) : cu echipa U.R.S.S., 
la Tbilisi — 25 aprilie.

„Centura de aur“

teatre
O Teatrul Național (14 7171, sala 
Mare) : Hugi Tudose — 10 ; Caligula
— 18 ; (sala Amfiteatru) : Campionul
— 18 ; (sala Studio-99) : Pe pîrlu de 
rouă — 16,30
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Dialogul 
generațiilor* — Ciclu de recitaluri 
camerale susținute de Dan Grigore 
și invitații săi — 11 ; Recital vocal- 
instrumental susținut de studenți — 
15 ; „Panoramic XX“, Opera în con
cert. Interpretează Atelierul de mu
zică contemporană „Archaeus* — 19 ; 
(sala Studio) : Recital de vioară Șer- 
ban Mereuță. La pian : Sorina Do- 
brescu — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Micul 
coșar — 11 ; Capodopere simfonice în 
viziuni coregrafice — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, la sala 
mică a Teatrului Național) : Băiatul 
și paiele fermecate — 10,30 ; Paganini
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 10.30 ;
Noțiunea de fericire — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Cintec despre 
mine însumi — 10,30 ; Dimineață 
pierdută — 18

• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
nord — 10,30 ; Amurgul burghez — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Aventura unei arhive — 10,30 ; Joc 
ciudat după scăpătat — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 10 ; Slugă la doi stăpinl 
- 18
• Teatrul „C. I. Nottara* (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus —
10 ; Pădurea — 18 ; (sala Studio) : O 
noapte furtunoasă — 10,30 ; Senti
mente și naftalină — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Giulești, 
18 04 85) : Cocoșelul neascultător —
11 ; Visul unei nopți de iarnă — 18,30; 
(la sala mică a Palatului) : Așteptam 
pe altcineva — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Astăzi 
se improvizează — 11 ; Tempo, tempo 
și ceai — 15 ; Nimic despre elefanți
— 19 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Băr
batul fatal — 19,30
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cum se cuceresc femeile — 18
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Mary Poppins — 10,30
• Teatrul „Țăndărică* (15 23 77. sala 
Victoria) : O fetiță caută un cîntec
— 11 ; (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : 
Trei iezi cucuieți — 11,30
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „International Show *87“ —
10; 15,30; 19

luni, la ora 18, festivitatea 
de deschidere a turneului interna
tional „Centura de aur", iar peste 
numai 30 de minute va începe și 
gala inaugurală. Ca de obicei, nu vă 
putem anunța programul nominal al 
reuniunii, dat fiind faptul că unele 
delegații de peste hotare vor sosi 
abia luni dimineața, după care se 
vor efectua tragerea la sorți și cele
lalte formalități. Așa stînd lucrurile, 
să vă informăm pe scurt despre 
boxerii români care vor reprezenta 
culorile noastre la acest turneu. Din- 
trei cei 30 pugiliști selecționați, cei 
mai mulți aparțin cluburilor Steaua 
(9) și Dinamo (8) ; Farul Constanța 
va avea doi boxeri pe ringul de la 
Complexul expozițional din Piața 
Scînteii, iar alte 11 asociații sporti
ve cite un singur reprezentant. Unii 
dintre pugiliștii români vor lupta 
sub culorile lotului național, lot an
trenat astăzi de foștii performeri 
internaționali îndrăgiți Calistrat

TENIS. în cadrul turneului inter
național de tenis de la Portoroz (Iu
goslavia), jucătorul român Mihai 
Vanță I-a învins cu scorul de 6—2, 
6—7, 6—2 pe polonezul Lech Bien- 
kowski, în timp ce Srinivasan Va- 
sudevan (India) l-a eliminat cu 6—4, 
6—4 pe Marius Comănescu (Româ
nia).

ȘAH • In runda a doua a turneu
lui de la New York, Smislov a cîști
gat la Wajder, Seirawan la Gurevici, 
Portisch la Grunfeld, Spragott la 
Edberg, Watson la Benjamin, iar 
Spasski l-a învins pe Benko • După

Rubrică realizată de Vaier iu MIRONESCU

*

*

Cuțov și Alee Năstase. Dintre spor
tivii din lot remarcăm in primul 
rind pe fostul campion mondial de 
tineret — Marcelică Tudorin (acum, 
la categoria cocoș), un pretendent 
deosebit la cucerirea centurii. Alt 
fost campion mondial de tineret — 
Daniel Măeran, pe care, de aseme
nea, nu prea I-a văzut publicul bucu- 
reștean, va avea drept contracandi
dat la centură, dar și în formația re
prezentativă pentru apropiatele cam
pionate europene, pe o „speranță" a 
boxului nostru. Daniel Dumitrescu. 
Dintre tineri mai subliniem înscrie
rea la turneu a pugiliștilor Amzer și 
Gîndac (48 kg), Iancu, Morea și En- 
cean (51 kg), Gogol, Regep și Dumi
trescu Marian (60 kg), Buliga (63,5 
kg), Drișcu (67 kg), Gavrilă (71 kg), 
Damian (75 kg). Desigur, la spec
tacolul sportiv de pe ring vor con
tribui și cei cu mai multă experien
ță, Preda și Bornescu, categoria grea, 
sau Răcaru și Pîrjol, la supergrea.

trei runde, în turneul internațional 
de șah „Memorialul Paul Keres" de 
la Tallin, în clasament conduce 
maestrul englez Julian Hogeson cu 
2 puncte,’ urmat de sovieticul Iurel 
— 1,5 puncte (1). In runda a treia, 
Iurel a cîștigat la Hogeson, în timp 
ce partidele Lerner — Sterren și 
Uhlmann — Malaniuk s-au terminat 
remiză • In runda inaugurală a 
turneului de la Zenica, Cebalo a 
cîștigat la Horvath, Terzici a pierdut 
la Smaghin, iar partidele Lalici — 
Marianovici și Grospeter — Flier 
s-au încheiat remiză.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• VEHICUL MULTIFUNCȚIO

NAL. Un nou model de motocicletă cu
patru roți a fost realizat In Uniunea Sovie
tică. la uzina „Kirov" din regiunea Vladi
mir. Vehiculul, prevăzut cu anvelope cu su
prafață de rulare mare și cu presiune scă
zută, se deplasează ușor pe soluri nisipoa
se. pe gheață, pe drumuri forestiere ; el 
poate tracta un plug sau o cositoare, fiind 
utilizabil insă și la stropirea semănături
lor, dar la fel de bine și la transportarea 
diferitelor produse. Pentru alegerea puterii 
adecvate de tracțiune, în construcția mași
nii s-a prevăzut un ax special. Motocicleta 
are opt viteze, între 4 și 75 km pe oră, și 
consumă pînă la 5,5 litri de carburant la 
suta de kilometri. Noul model are două 
portbagaje șl poate tracta o remorcă, ceea

ce îi permite să transporte Încărcături de 
circa 300 de kilograme. Deosebit de utilă 
se dovedește motocicleta „patrupedă" pen
tru lucrarea loturilor mici de pămînt, ea 
fiind ușor manevrabilă șl putîndu-se depla
sa atît înainte, cît și înapoi.

• „SUGATIVĂ" DE ENERGIE 
SOLARĂ. Un nou tip de Instalație de 
Încălzire cu ajutorul energiei solare se 
bucură, în prezent, de o deosebită apreciere 
în Anglia. Ambele variante ale instalației 
— una pentru nevoile industriei sau ale 
agriculturii, iar cealaltă pentru uz casnic — 
se deosebesc de sistemul clasic de captare 
bazat pe folosirea de panouri plane. Noua 
metodă — mai eficientă din punct de ve
dere energetic — constă dintr-o instalație

cu tuburi de sticlă ce conțin plăcuțe absor
bante acoperite cu un strat care nu per
mite disiparea energiei captate. Căldura 
este transmisă apei prin intermediul unor 
conducte umplute cu un fluid ale cărui 
proprietăți fizice asigură o absorbție inte
grală a temperaturii. Conductele avariate 
pot fi înlocuite rapid și ușor, fără a afecta 
funcționarea întregii instalații.

• SUPERIOR LIGNITULUI. Pe 
lîngă o mare unitate agricolă din sudul Un
gariei a fost de curînd pusă în funcțiune 
o originală instalație de valorificare în sco
puri energetice a resturilor vegetale. Din 
paie, curmei de viță de vie, tulpini de po
rumb și alte subproduse agricole, printr-o 
tehnologie care presupune presiuni de cite-

drăgită, zecile de săli de 
clasă dotate Ia nivelul exi
gentelor unui învătămînt 
modern. în pas cu cerințele 
progresului.

In acest tînăr oraș, cu 
peste 17 060 de locuitori, 
dintre care 5 600 de locui
tori învață, peste 4 500 lu
crează in industrie, nu ne-a 
mirat să constatăm că ma
joritatea caselor sint noi, 
că „strada mare" e flan
cată de arbori ce au virsta 
tînărului oraș și de după 
care se, înalță, cochete și 
elegante, numeroase blocuri 
de locuințe construite în 
anii puțini de cind satul 
Filiași a lăsat moștenire un 
oraș.

— S-au construit peste’ 
2 000 de apartamente in 
anii socialismului, ne mai 
spunea tovarășul Constan
tin Răducănoiu ; numai in 
perioada care a trecut din 
acest an, peste 200 de noi 
apartamente au fost pre
date „la cheie". Casele noi, 
construcțiile edilitare noi, 
spațiile de odihnă și agre
ment amenajate pentru lo
cuitorii orașului și pentru cei 
ce ne vizitează orașul — toa
te sînt rodul acestor ani, ai 
„Epocii Nicolae Ceaușescu".

Remarca interlocutorului 
este grăitoare. Aici, la con
fluența a trei județe, la . 
răscruce de șosele și de 
drumuri de fier, răscrucea 
istorică marcată de Con
gresul IX a dat sens și a 
dat viață unei așezări de 
oameni harnici. Este cea 
mai de preț moștenire lă
sată de satul de demult lo
cuitorilor săi : un oraș au
tentic în plină înflorire.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 12 aprilie, ora 20 — 15 apri
lie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
instabilă, cu cerul mal mult noros In 
prima parte a intervalului, apoi se va 
ameliora. Cerul va deveni variabil. Vor 
cădea precipitații locale sub formă de 
ploaie, care vor avea și caracter de 
aversă in primele zile în cea mai mare 
parte a țării. Izolat, cantitățile de apă 
vor depăși 15 litri pe metru pătrat In 
24 de ore, apoi ploile se vor restrînge 
ca arie și se vor diminua. La munte, pre
cipitațiile vor fi mal ales sub fbrmă 
de lapoviță șl ninsoare. Vintul va sufla 
slab pină la moderat, cu intensificări 
locale de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 2 
și pl.us 8 grade, izolat mai coborîte în 
depresiuni, cele maxime se vor situa 
in general Intre 8 și 18 grade. In a doua 
parte a intervalului, în regiunile nor
dice sînt condiții de producere a bru
mei. Dimineața, local, se va semnala 
ceață, tn București : Vremea va fi în 
general Instabilă, cu cer variabil, mal 
mult noros, In primele zile. Vor cădea 
ploi care vor avea și caracter de aver
să, la începutul intervalului, apoi con
dițiile de ploaie se vor reduce. Vîntul 
va sufla moderat, cu Intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 3 și 5 grade, cele 
maxime vor oscila Intre 13 și 16 grade, 
ușor mai ridicate ia sfirșitul Interva
lului.

COSMOSUL-SPAȚIU Al PĂCII Șl COLABORĂRII
Dacă mai era nevoie de o confir

mare materială a adevărului că ma
rile evenimente accelerează scurge
rea timpului, aniversarea a 26 de 
ani de la lansarea primului om in 
Cosmos, cosmonautul sovietic Iuri 
Gagarin (printr-o hotărîre a Federa
ției mondiale de aviație, ziua de 
12 aprilie este celebrată in fiecare 
an ca „Zi mondială a aviației și 
cosmonauticii") o oferă din plin. 
Omenirea, care aspiră din vremuri 
imemorabile la înfrîngerea forței de 
gravitație a Pămîntulul, constată 
acum, nu fără legitimă uimire, că 
în intervalul de două decenii și ju
mătate noțiunile de spațiu și timp 
au fost demitizate.

...Sateliți artificiali ai Pămîntului 
transmit în flux continuu informații 
meteo, semnalizează „îmbolnăvirea" 
unor recolte, descoperă zăcăminte 
minerale, avertizează asupra unor 
inundații catastrofale.

...Sonde și navete spațiale efectu
ează experiențe științifice, transmit 
periodic spre 
Terrâ imagini ale 
planetelor sau co
metelor in veci
nătatea cărora 
trec.

...Oameni aflati 
în pericol sînt 
salvați cu ajutorul 
ternațional bazat i 
ciali.

...Prin solicitarea unei bănci de 
date — ținută la zi pe calculator 
cu informații primite din mai multe 
țări prin intermediul sateliților — 
se poete găsi un rinichi disponibil 
sau un vaccin absolut necesar sal
vării unei vieți umane.

In urmă cu 26 de ani, astfel de 
fapte ar fi părut drept rodul unei 
imaginații fertile. Astăzi ele sînt 
fapt curent și nu mai miră pe nimeni. 
Cei vîrstnici s-au deprins cu ele, 
cei tineri le consideră firești. Pu
ține sînt sferele de activitate în care 
progresele tehnico-știintifice ies atit 
de pregnant în evidență ca în cer
cetarea spațială. Ele dau noi dimen
siuni civilizației contemporane și 
stau mărturie resurselor imense 
geniului uman 
efectele lor 
cate, decît 
oameni.

Cosmosul

nu 
un

»

distructivă, cu implicații serioase nu 
numai pentru soarta spațiului cos
mic, dar mai ales asupra vieții pe 
Pămînt. Sint evoluții care — adău
gate unor declarații ce nu înlătură 
perspectiva folosirii Cosmosului în 
scopuri militare, ci dimpotrivă — 
departe de a crea un „cer liber" 
spre care omenirea să privească cu 
seninătate, măresc și mai mult pri
mejdia de război și distrugere.

Militînd consecvent pentru limita
rea cursei înarmărilor pe Pămînt, 
tara noastră se pronunță în același 
timp consecvent pentru oprirea ei și 
în Cosmos. Cit de vibrantă este che
marea rostită de președintele Româ
niei, tovarășul Nicolae <Ceaușescu : 
„Să facem totul pentru a opri mili
tarizarea spațiului cosmic ! Să în
dreptăm cercetarea științifică nu 
spre un „război al stelelor" ; aceasta 
ar însemna dispariția sau întune
carea, in general, a Universului ! Să 
facem totul pentru a păstra planeta 
noastră așa cum

Ziua mondială a aviației 
și cosmonauticii

I unui sistem ln- 
pe sateliți artifi-

— chiar dacă 
beneficiază, din 
număr limitat

Încetat să mai

ale 
de 

pa
ds

fiaa __ ___ ____ ___
considerat ca îndepărtat, inaccesibil. 
Astronautica, pe lingă lărgirea ori
zontului de cunoaștere a Universu
lui, a îmbogățit și sfera aplicațiilor 
practice, oferind, totodată, terenul 
unor cooperări deosebit de fructuoa
se intre state, în slujba păcii și pro
gresului omenirii.

Nu este mai puțin adevărat însă 
că valoarea succeselor de necon
testat este umbrită de tendința tot 
mai accentuată a unor strategi mi
litari de a deturna această mare 
cucerire a inteligenței umane de la 
rostul ei firesc, adică acela de a o 

scopuri pașnice, 
continue a gra- 
Potrivit
O.N.U., in spa- 
la nsați.

folosi exclusiv in 
în vederea lărgirii 
nițelor cunoașterii, 
rilor unor experți 
țiul cosmic au fost 
siuni militare și de spionaj, un mare 
număr de sateliți. Totodată, proiecte 
dintre cele mai nebunești prevăd 
plasarea pe orbită a unor mijloace 
ultrasofisticate, de mare capacitate

aprecie-

cu mi-

a creat-o natura, 
pentru a păstra 
Universul liber de 
orice armă nu
cleară !“.

Aceste gînduri 
sînt împărtășite 
de toți fiii patriei 
noastre, țară care 

a adus o contribuție dintre cele mai 
remarcabile în domeniul aviației. 
Cu o tradiție de excepție în tehnica 
aerospațială, evidențiată prin reali
zările de geniu ale Iui Haas. Ciurcu, 
Oberth, Vuia, Vlaicu, Coandă, Bote- 
zatu, Constantihescu, Vaideanu, 
Stroiescu și alții, dar și prin con
tinuitatea preocupărilor de a avea o 
industrie aeronautică de prim rang, 
România se numără printre națiu
nile lumii care militează pentru ge
neroasa idee ca fiecare popor șă aibă 
acces neîngrădit la tehnologiile și 
aplicațiile pașnice ale cercetării spa
țiale, precum și la toate informațiile 
obținute din Cosmos referitoare la 
teritoriul propriu.

Pe baza unui amplu program de 
promovare a cercetărilor spațiale, 
tara noastră a obținut deja o Serie 
de succese privind conceperea, con
struirea și experimentarea în Cos
mos a unor tehnologii și aparaturi de 
cercetare științifică, dintre care unele 
în. premieră mondială. Va rămîne ca. 
un moment de referință în astro
nautics românească zborul încununat 
de succes, din luna mai 1981, în ca
drul programului spațial exclusiv 
pașnic „Intercosmos" al echipajului 
româno-sovietic Dumitru Prunariu 
— Leonid Popov.

Interesele tuturor popoarelor, ale 
civilizației mondiale reclamă ca 
toate realizările în domeniul explo
rării Cosmosului să slujească exclu
siv păcii, fiind o îndatorire supremă 
de a face totul ca spațiul interside- ' 
ral să nu fie utilizat decît în sco
puri pașnice. Ziua mondială a avia
ției și cosmonauticii este un prilej 
de a sublinia încă o dată necesita
tea imperioasă de a intensifica efor
turile pentru ca toate cuceririle 
științei și tehnicii contemporane, in
clusiv cele care privesc spațiul cos
mic, să fie puse în slujba bună
stării și fericirii omului, a păcii, 
progresului și civilizației pe minu
nata, planetă albastră pe care lo
cuim.

V l ai cu RADU

Sedentarismul și bolile cardiovasculare
Sala de gimnastică medicală a Spi- 

' clinic nr. 2 din Timișoara, 
de toate vîrstele care au su- 
infarct miocardic execută în 
sală diferite exerciții, peda
la bicicleta ergometrică, 
pe covorul rulant. Despre

talului 
Oameni 
ferit un 
această 
lează 
aleargă . _ ______ _____ _  ___
rolul mișcării în redobîndirea și mai 
ales în păstrarea sănătății ne-a vor
bit cunoscutul cardiolog prof. dr. 
Luca Stanciu, șef de secție la aceas
tă unitate medicală, care a obținut 
rezultate bune în recuperarea bolna
vilor după infarctul de miocard.

— In ultimii 15 ani s-a acumulat o 
bogată experiență în recuperarea 
bolnavilor, in revenirea lor la viața 
normală in timp cît mai scurt după 
accidentul vascular. După perioada 
de spitalizare, care diferă de la bol
nav la bolnav, în funcție de particu
laritățile cazului, bolnavul benefi
ciază de antrenarea precoce, prin 
mișcare, a organismului. Programul 
de exerciții fizice prescris este bazat 
pe indicațiile specialistului, în func
ție de performantele din acel mo
ment ale mușchiului inimii (miocar
dul). In general, aceste exerciții se 
recomandă a fi făcute, în continuare, 
și după ieșirea din spital. La noi, 
foștii pacienți vin luni și ani de zile, 
la sala de gimnastică medicală, pen
tru întreținerea organismului în con
diții de sănătate. Multi dintre acești 
bolnavi, care duseseră o viață se
dentară pînă la infarct, fiind apoi 
nevoiți să practice exercițiile reco
mandate, au căpătat această deprin
dere, care a devenit pentru ei, după 
însănătoșire, o adevărată plăcere. 
Bolnavul cu infarct, speriat și temă
tor, văzînd că mișcarea, gimnastica 
îl ajută să-și recâștige capacitatea ds 
efort, văzînd că poate să facă un 
efort prelungit fără să se simtă obo
sit, să gifîie, constată cu satisfacție 
că a dobîndit o capacitate de efort 
incomparabil mai bună decît înainte 
de boală. Sînt mulți pacienți, dar și 
unii medici care vor să menajeze la 
maximum inima prin repaos, lipsă 
de mișcare, așa-zisă odihnă, dar 
acest lucru s-a dovedit că este total 
neindicat pentru redobîndirea sănă
tății. Infarctul de miocard, urmare 
a sclerozei vaselor coronariene, care 
hrănesc mușchiul inimii, este o ne
croză, o cangrenă a miocardului, ne
croză ce se cicatrizează ulterior. 
Dacă această necroză este mică, muș
chiul inimii se reface mai repede.

Se constată că grupul de bolnavi 
care au beneficiat de antrenament 
fizic evoluează cu mult mai bine de- 
cit bolnavii neantrenati. Știm că în 
trecut medicii recomandau bolnavilor 
să se cruțe prin odihnă. Bolnavul

devenea obez, se considera, după in
farct, un invalid, lucru care influenta 
și psihicul In mod negativ. în pre
zent, bolnavii care urmează progra
mul de mișcări și exerciții fizice au 
un tonus optimist și își recapătă cu- ‘ 
rind încrederea în propriile forțe. 
Chiar și bolnavii gravi trebuie să 
ducă o viață activă, cu plimbări care 
nu cer un efort fizic prea mare. în 
general se consideră că un bolnav 
care poate urca 20 trepte după ieși
rea din spital poate continua apoi o 
viață activă, cu antrenament progre
siv prin exerciții de gimnastică.

Un mijloc important de recuperare 
a capacității de efort a organismului 
după infarctul de miocard — ne spu
ne dr. loan Branea, șef de laborator

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

la aceeași clinică — este utilizarea 
factorilor naturali de cură. Colectivul 
nostru colaborează cu specialiștii din 
stațiunea Buziaș, apropiată de loca
litatea noastră. O parte din bolnavii 
veniți la clinică ar putea fi preluați, 
în număr mai mare decît pînă acum, 
de unitățile din Buziaș. Deși în ul
timii doi ani s-au obținut rezultate 
bune, considerăm că. putem face mai 
mult ; în ce ne privește, le stăm la 
dispoziție colegilor din Buziaș cu tot 
ce am acumulat ca experiență în a- 
cest domeniu, în interesul sănătății, 
al menținerii ei la cei mai buni pa
rametri.

La cît timp după accidentul vas
cular pot începe bolnavii să facă di
ferite exerciții ?

— Chiar și la 24 de ore după ce a 
trecut sindromul dureros — preci
zează prof. dr. Luca Stanciu — dacă 
infarctul nu a fost coipplicat (șoc 
cardlogen, insuficiență cardiacă acu
tă, tulburări grave de ritm, acciden
te embolice etc.). In funcție de sta
rea bolnavului, putem indica gim
nastica încă la serviciul de terapie 
intensivă, a doua zi după ce a tre
cut durerea, bineînțeles, sub o per
manentă supraveghere. Se recoman
dă o gimnastică de mobilizare trep
tată a organismului, mișcări riguros 
codificate pentru prima zi, pentru a 
doua zi, a treia ș.a.m.d. S-a consta
tat dintr-o practică îndelungată că 
este cu mult mai ușor să recuperezi 
un bolnav care începe să se miște 
imediat după accident decît pe cei

T. A’

care stau nemișcați 2—3 săptămini. 
Nu numai că revenirea la viața nor
mală se face mai greu in cazul ce
lor care, speriați, refuză să se miște, 
deși doctorul le recomandă acest lu
cru. dar pot apărea complicații, ca 
embolii pulmonare, tromboflebite, 
infecții respiratorii și urinare, mai 
ales la vîrstnici. Noi cunoaștem la 
fiecare exercițiu de gimnastică gra
dul de efort care solidtă inima și, in 
funcție de aceste date, se recomandă 
atitea exerciții cite corespund capa
cității de efort a inimii respective.

Trebuie să subliniem că în preve
nirea bolilor cardiovasculare mișcai- 
rea este elementul esențial. Oricare 
tratament, chiar și cel pentru hiper
tensiune, nu poate înlocui beneficiul 
mișcării, combaterea sedentarismu
lui. Se știe că între cauzele bolilor 
cardio-vasculare se află hipertensiu
nea arterială, procentul crescut,da 
colesterol din singe (hipercolestero- 
lemia), fumatul, obezitatea, sedenta
rismul, diabetul. O analiză atentă a 
acestor cauze arată că practicarea 
mișcării, sporturilor, exercițiilor fizi
ce înseamnă implicit reducerea su- 
pragreutății corporale, a colesterolu
lui, a obișnuinței fumatului. Iată de 
ce. de la bun început, cardiologii 
pledează pentru prevenirea îmbolnă
virii prin deprinderi de viață sănă
toasă.

Promovînd politica partidului si 
statului nostru în domeniul sănătății, 
colectivul timișorean a acționat in 
vederea prevenirii îmbolnăvirilor; 
Astfel, au fost investigați 7 000 de 
oameni ai muncii de la întreprinde
rea mecanică Timișoara (I.M.T.), 
discutîndu-se cu fiecare în parte ce 
trebuie să facă pentru îngrijirea 
propriei sănătăți. Deprinderea unor 
activități fizice și sporturi poate în
locui obiceiuri dăunătoare, cum sînt 
retragerea în spații închise, unde, din 
spirit de imitație, se ajunge la con
sum de alcool și fumat. Ne-am con
vins — ne spune prof. dr. Luca Stan
ciu, în concluzie — că depinde de 
noi, medicii, dar șl de factorii de răs
pundere din întreprinderi să creăm 
condiții de destindere în aer liber 
pentru toți oamenii muncii — așa 
cum s-au putut realiza la I.M.T., prin 
efortul acestui colectiv, terenul de 
sport și ștrandul întreprinderii. Sta
rea de sănătate a tinerilor din aceas
tă unitate este mai bună și datorită 
acestor condiții, care permit desfășu
rarea unor multiple activități în aer 
curat.

Elena MANTU

va sute de atmosfere, 6e fabrică, fără folo
sirea vreunui liant, un combustibil special, 
sub formă de brichete. Cu o putere calo
rifică similară celei a lignitului, acest bio- 
aglomerat combustibil este slab poluant, 
conținutul său de sulf fiind neglijabil față 
de cel al cărbunelui. Pînă în prezent, în 
Ungaria au fost implantate zece asemenea 
instalații, capacitatea lor urmînd să creas
că. pină la sfirșitul actualului deceniu, la 
500 000 de tone pe an. Se estimează că din 
resturile vegetale rezultate anual din agri
cultura tării s-ar putea fabrica 25 milioane 
de tone de asemenea combustibil, cu o pu
tere calorifică depășind-o pe cea a canti
tății totale de cărbune extras anual.

• „BALSAM" EFICIENT. In
R.D.G„ la Fabrica de produse din piele din

orașul Nevestadt-Glewe s-a introdus nu de
mult in fabricație un nou mijloc de oprire a 
sîngerării rănilor. După experimentările 
efectuate timp de doi ani în clinici din Ber
lin, Magdeburg, Erfurt și Dresda, noul tip 
de produse a intrat în nomenclatorul far
maciilor din întreaga țară. Este vorba de 
tampoane și șervețele realizate dintr-o. îm
pletitură de fibre de colagen, substanță 
organică albuminoidă, din care sînt con
stituite pielea, cartilajele, și pe care spe
cialiștii fabricii o extrag din pieile de 
porc folosite la realizarea produselor cu
rente de marochinărie. Tampoanele și șer
vețelele din colagen au proprietatea de a 
opri foarte rapid sîngerările, fără să pro
voace efecte secundare, ceea ce a făcut ca 
ele să-și găsească rapid întrebuințare în

chirurgie, otorinolaringologie, stomatologie ) 
și in alte domenii ale medicinei. ț

• MARATONUL INIMILOR. [
Potrivit unor recente investigații știin- J 
țifice, durata vieții tuturor mamiferelor, l 
măsurată în numărul total de pulsații ale 
inimii, este, în medie, aceeași. Ce-i drept, 1 
după cum menționează revista elvețiană i 
„Das Tier", inima balenelor înregistrează ’ 
un ritm de 15—16 pulsații pe minut, iar cea i 
a șoarecilor, o cadență de 600 de bătăi pe J 
minut. Atît la balenă, cît și la șoarece și i 
la celelalte mamifere, inima bate însă in i 
timpul vieții de aproximativ 740 milioane < 
de ori. totalizind deci, practic, aceeași I 
sumă de pulsații, în ciuda duratei variabile 
de viață a fiecărei specii. i

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



România, președintele Nicolae Ceausescu 
acționează cu fermitate pentru făurirea 
unei lumi a pace, colaborării si progresului

Presa internațională continuă să prezinte pe larg 
acțiunile, României consacrate realizării păcii și 
colaborării în lume, demersurile președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru făurirea unei lumi fără 
arme și fără războaie, contribuția sa deosebită la 
cauza înțelegerii și a cooperării între popoare, la 
rezolvarea marilor probleme cu care se confruntă 
omenirea.

In paginile diferitelor publicații sînt înfățișate, de 
asemenea, realizările însemnate ole României în di
verse domenii, cu precădere în anii de cînd în fruntea 
destinelor țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ani ce au marcat intrarea într-o nouă epocă de dez
voltare, de progres și civilizație a patriei noastre 
libere și independente.

Necesitatea unor eforturi susținute in vederea 
edificării unei Europe a destinderii și înțelegerii

După încheierea celei de-a doua etape a reuniunii 
general-europene

PROPUNERI ALE SECRETARULUI GENERAL
AL C.C. AL P.C.U.S., M. GORBACIOV,

PENTRU TRECEREA EFECTIVA IA DEZARMARE,
PENTRU CONSOLIDAREA SECURITĂȚII SI PĂCII IN EUROPA

I •

Sub titlul „Prestigiul mondial 
al României, ideea de pace și li
bertate în gindirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu", ziarul italian 
„TRAPANI SERA" a publicat un 
articol, însoțit de fotografia șefului 
statului român, in care se arată : 
România se prezintă astăzi în viața 
internațională cu sentimentul apar
tenenței sale la lumea în care tră
iește, iar in conștiința contem
porană numele acestei țări apare ca 
o recunoaștere a contribuției șale 
constante la afirmarea și realizarea 
idealurilor omenirii ; este contribu
ția directă, legată de gindirea și 
activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, apreciat pretu
tindeni pentru valoarea ideilor sale 
de maxim interes nu numai pentru 
țara sa, ci și pentru toate națiunile 
care iubesc pacea, libertatea, inde- 
•pendența.

„România — Nicolae Ceaușescu 
sînt nume care se bazează pe o 
identitate de înalt prestigiu inter
national, consacrate pe toate meri
dianele globului", evidențiază zia
rul. „Prestigiul mondial al Româ
niei contemporane este indisolubil 
legat de gindirea și faptele aqeluia 
care se află la conducerea țării de 
peste două decenii, de numele emi
nentului om politic, arhitect al po
liticii interne și externe românești 
de amplu ecou internațional — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu".

Problemele păcii, ale apărării și 
consolidării ei în lume ocupă un 
loc special, prioritar și permanent 
în preocupările politicii externe ale 
României — subliniază cotidianul 
italian, arătind în continuare : Ini
țiativele României se înscriu în tra
dițiile și aspirațiile dintotdeauna 
ale poporului român, intensificate 
de necesitățile momentului actual, 
cind alternativa la paoe este războ
iul nuclear, care înseamnă distru
geri apocaliptice, exterminare ge
nerală.

Se evidențiază apoi că viziunea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind legătura , esențială dintre 
independența națională și pacea 
mondială nu izvorăște numai din 
lupta seculară a poporului român 
pentru a-și apăra ființa națională; 
acest concept fundamental al poli
ticii României — se subliniază — 
este în deplină concordanță cu 
realitățile contemporane. In acest 
sens, coexistenta pașnisă între sta
tele lumii, despre care se vorbește 
de ani de zile, poate fi edificată 
numai prin înțelegerea deplină 
între națiuni libere și egale. Co
existenta pașnică înseamnă respec
tarea strictă a independenței și su
veranității naționale, a neinterven
ției în afacerile interne, a renunță
rii la forță și la amenințarea cu 
forța în relațiile dintre toate sta
tele lumii. Aceasta înseamnă înțe
legere și colaborare pe baza depli
nei egalități in drepturi, a luptei 
comune împotriva subdezvoltării, 
împotriva inechității și pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, care să 
garanteze progresul tuturor țărilor, 
în special al celor subdezvoltate, să 
faciliteze accesul tuturor popoare
lor la cuceririle științei și tehnicii 
contemporane, se arată în încheie
rea articolului apărut in „Trapani

Referindu-se Ia politica tarii 
» noastre pe plan internațional, la 

principalele sarcini in acest dome
niu stabilite de partid pentru anul 
curent, ziarul „PRAVDA" eviden
țiază : România consideră că exista 
posibilitatea reală de a se. realiza 
in termen scurt un acord in pro
blema lichidării rachetelor cu raza 
medie de acțiune din Europa și se 
pronunță pentru retragerea acesto
ra ca un prim pas în direcția re
ducerii armelor nucleare de pe 
continent și din întreaga lume.

Subliniind faptul că tara noastră 
este hotărîtă să contribuie activ la 
dezarmare, să acționeze in direcția 
colaborării și a realizării păcu, co
tidianul sovietic menționează ca 
tara noastră salută propunerea 
U.R.S.S. privind lichidarea rachete
lor cu rază medie de acțiune din 
E Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", 
din R. D. Germană, evidențiază, 
la rîndul său. că secretarul gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii So- 
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a declarat că 
România se pronunță în mod ho- 
tărit împotriva armelor atomice și 
sprijină programul prezentat ~ de 
Uniunea Sovietică privind înlătu
rarea acestor arme pînă în anul 
2000. România — se arată — con
sideră soluționarea independentă a 
problemei rachetelor cu rază me
die de acțiune din Europa ca un 
prim pas pe calea înlăturării ar
melor nucleare de pe continentul 
european și din întreaga lume.

Sub titlul „Președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat 
pentru incheierța unui acord pri
vind desființarea armelor nucleare , 
„Neues Deutschland" subliniază : 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
levat necesitatea unor acțiuni ener
gice ale tuturor țărilor pentru în
cheierea unor înțelegeri concre
te in vederea reducerii armelor 
nucleare, care să ducă, în final, la 
lichidarea lor. In legătură cu a- 
ceasta. șeful statului român a evi
dențiat recenta propunere a Uniu
nii Sovietice vizind înlăturarea ra
chetelor cu . rază medie de acțiune 
din Europa si si-a exprimat con
vingerea că este necesar și posibil 
să se încheie un acord corespun
zător.

Reliefînd sprijinul acordat de 
tara noastră celor mai nobile cau
ze. între care și cea a egalității în 
drepturi a popoarelor, ziarul mo- 
zambican „NOTICIAS" relevă că 
România condamnă regimul de a- 
partheid din Africa de Sud. expri- 

^jnîndu-și sprijinul fată de lupta 

pentru independenta Namibiei, așa 
cum arăta președintele 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vi
zitei oficiale de prietenie efectua
te în Zair. Se relevă, de aseme
nea. că România și Zairtll s-au 
pronunțat pentru oprirea imediată 
a cursei înarmărilor și reducerea 
arsenalelor nucleare.

Referindu-se la același eveni
ment. agenția marocană de presă 
M.A.P. relatează că in comunicatul 
comun este subliniată necesitatea 
de a se pune capăt cursei înarmă
rilor si a se interzice militarizarea 
spațiului cosmic, este relevat spri
jinul pentru o lume denuclearizată 
și pentru rezolvarea diferendelor 
prin mijloace pașnice, Îndeosebi în 
ceea ce privește conflictul din Ori
entul Mijlociu, războiul dintre Iran 
și Irak, conflictul din Ciad și pro
blemele Namibiei și Africii de Sud.

Publicații din diferite țări con
tinuă să înfățișeze realizările ob
ținute de tara noastră în impor
tante sfere de activitate. Astfel, 
ziarul marocan „AL BAYANE" e- 
videntiază rolul științei în crearea 
unei economii moderne, dezvol
tarea învățămîntuluî în România, 
activitatea vizind soluționarea pro
blemelor prioritare ale economiei.

Ca urmare a activității desfășu
rate în domeniul cercetării științi
fice. dezvoltării tehnologice și in
troducerii progresului tehnic. în 
1986 au fost asimilate și introduse 
în producție circa 2 260 mașini, uti
laje, instalații și aparatură. 640 noi 
materiale și 350 bunuri de con
sum. 1120 tehnologii noi și siste
me de mecanizare și automatizare 
— se arată în articol. în prima 
etapă de aplicare a programului

Relatări și comentarii 
în presa 

de peste hotare

vizînd perfecționarea, organizarea 
și modernizarea producției, s-a a- 
sigurat înnoirea producției indus
triei prelucrătoare în proporție de 
15 la sută prin intrarea în fabri
cație a unor produse cu un înalt 
nivel tehnic.

Se evidențiază apoi că, în 1986, 
s-a realizat o producție în valoare 
de peste 21 miliarde lei, cu contri
buția unităților de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică. în 
industrie, creșterea productivității 
muncii a fost asigurată, in 1986, în 
proporție de 50 la sută prin intro
ducerea și generalizarea progresu
lui tehnic.

Ziarul marocan relevă, în conti
nuare, că în România în fiecare an 
peste 3 milioane de persoane din 
toate ramurile de activitate econo
mică și socială sînt integrate într-o 
formă de perfecționare profesiona
lă; 5,6 milioane de copii preșcolari, 
elevi și studenți frecventează a- 
nul școlar 1986—1987; populația șco
lară totală a anului școlar 1986—1987 
reprezintă circa un sfert din în
treaga populație a țării, fiind de 
trei ori mai mare decit cea a anu
lui școlar 1938—1939.

Prin caracterul său larg democra
tic, școala românească de toate gra
dele și-a îmbogățit substanțial do
tarea materială, îndeosebi în anii ce 
au urmat Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, epocă 
de creștere și de perfecționare a ca
lității — se arată în articol. în con
tinuare se subliniază că în 1987, 
prin aplicarea planului de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic a 
continuat să crească productivitatea 
muncii, să se ridice nivelul tehnic 
și calitativ al produselor, să se di
minueze consumul de materiale și 
de energie, cit și costul de produc
ție, au continuat să sporească efi
ciența fondurilor fixe și rentabilita
tea economică în scopul creșterii 
neîncetate a venitului național, al 
ridicării constante a nivelului de 
trai al populației.

„Școala românească și mai aproa
pe de producție" este titlul unui 
articol publicat de ziarul bulgar 
„OTECESTVEN FRONT", în care 
se arată, încă de la început, că, 
în momentul de față, fiecare al 
patrulea cetățean al României par
ticipă la una dintre formele de 
perfecționare a studiilor și califi
cării. Numai în ultimii 20 de ani 
s-au construit școli, institute și că
mine care însumează o suprafață 
egală cu cea a zece orașe popu
late cu cîte o sută de mii de lo
cuitori. 237 000 de cadre didactice 
— se subliniază — se ocupă de 
creșterea și formarea viitorilor 
specialiști. La dispoziția elevilor și 
studenților, a tineretului stau bi
blioteci, cluburi, case de cultură, 
terenuri sportive.

Subliniind modernitatea învăță- 
mintului nostru, ziarul arată că 
acesta se clădește pe baza legătu
rii continue cu cercetarea științi
fică și cu producția, perfecționarea 
profesională și pregătirea multi
laterală a lucrătorilor, astfel ca 
aceștia să poată stăpini citeva spe
cialități înrudite.

Activă este participarea elevilor 
și studenților din România și în ca
drul mișcării de creație tehnico- 
științifică. Unele inovații și propu
neri ale acestora contribuie la solu
ționarea unor probleme economice 
importante. Anul trecut, la 153 009 
de cercuri științifice și tehnico- 
aplicative au participat peste trei 
milioane de tineri și tinere. La 
ultima conferință națională a 
cercurilor științifice. 15 000 de stu
denți au prezentat 4 200 teme de 

cercetare, din care 1 400 au fost 
aplicate în producție, avînd un 
înalt efect economic, evidențiază 
ziarul.

Fiecare a treia invenție înregis
trată în ultima vreme în România 
aparține specialiștilor în domeniul 
chimiei ■— relevă ,într-o relatare și 
agenția T.A.S.S., subliniind că 
oamenii de știință, într-o strinsă 
colaborare cu inovatorii in pro
ducție, răspund operativ necesită
ților de dezvoltare a acestui sector, 
contribuie activ la ridicarea efi
cienței industriei chimice româ
nești.

Printre temele elaborate de co
lectivele de cercetători științifici. și 
cei din producție se înscriu obți
nerea de polimeri cu noi insușiri, 
crearea unui șir de materiale de 
înaltă puritate pentru industria 
electronică, de catalizatori pentru 
petrochimie, de noi îngrășăminte 
destinate agriculturii. Oamenii de 
știință din domeniul chimiei acordă 
o atenție deosebită elaborării și 
aplicării de tehnologii industriale 
avansate, căutării de metode mai 
eficiente de înnobilare a minereu
rilor, utilizării pe scară largă a 
materialelor și materiilor prime 
secundare.

Sub titlul „România iși realizea
ză obiectivele in domeniul con
strucțiilor de locuințe", cotidianul 
„NEUES DEUTSCHLAND" din R.D. 
Germană, pornind de la transfor
mările produse în înfățișarea unuia 
dintre cele mai importante centre 
ale industriei metalurgice din 
România — orașul Hunedoara — 
se referă la activitatea în domeniul 
construcțiilor edilitare din țara 
noastră. Constructorii din România 
— se arată — depun eforturi pen
tru a realiza prestigioasele obiec
tive în domeniul locuințelor.

Ziarul evidențiază, îndeosebi, că 
se acționează pentru păstrarea clă
dirilor de importanță istorică, pen
tru armonizarea noilor construcții 
cu cele existente, exemple în 
acest sens putînd fi găsite, între 
altele, la Brașov, Sibiu, Timișoara, 
Sighișoara.

Ritmul construirii de noi locuin
țe — subliniază „Neues Deutsch
land" — a crescut în orașele și sa
tele țării.

Spre a realiza obiectivele stabi
lite pentru acest an, se va pune un 
accent sporit pe folosirea mai judi
cioasă a materialelor de construcții 
industriale. Prin folosirea prefabri
catelor și prin tehnologii moderne 
de montaj se realizează atît o pro
ductivitate mai mare, cit și o îm
bunătățire a calității și diversifi
carea în configurația arhitectonică.

Astfel, se subliniază în încheiere, 
vor fi valorificate și în viitor tra
dițiile de construcție regională în 
elaborarea și realizarea de noi pro
iecte. Aceasta mai ales în construc
țiile de locuințe din regiunile ru
rale, cărora anul acesta li se acor
dă o atenție sporită în toate jude
țele : vor fi construite 22 000 de lo
cuințe noi în sate, cu precădere în 
centrele agricole.

Sub titlul „Dezvoltarea arhitectu
rii și industriei bucureștene", coti
dianul cehoslovac „RUDE PRAVO" 
a publicat o corespondență referi
toare la construirea metroului și la 
modernizarea producției întreprin
derii de motoare electrice — 
I.MtE.B. Autorul pune în evidență 
atenția pe care o acordă construc
torii îmbinării arhitecturii vechi cu 
cea modei'hă, precum și ritmul in
tens în care se lucrează în con
strucții pe noile artere bucureștene. 
In același ritm — se subliniază — 
Se lucrează și la noile linii ale me
troului bucureștean.

Se relevă apoi că „printre în
treprinderile bucureștene care 
iși îndeplinesc în mod exem
plar sarcinile exigente se nu
mără și I.M.E.B., care se află in 
curs de extindere a capacității de 
producție pe baza înzestrării cu teh
nică nouă și a aplicării tehnolo
giilor de montaj avansate, in con
dițiile reorganizării radicale a mun
cii". Se evidențiază, in continuare, 
că, pină Ia sfîrșitul actualului cin
cinal, aceste măsuri urmează să 
ducă la dublarea productivității 
muncii întreprinderii, care este 
unul dintre cei mai mari producă
tori de motoare electrice din țară.

Se subliniază, totodată, că elec
tromotoarele realizate de I.M.E.B., 
care acționează și garniturile me
troului bucureștean, ca și tramva
iele și troleibuzele, sînt amplu cu
noscute și in străinătate, această 
întreprindere exportînd o impor
tantă parte din producția sa, inclu
siv utilajul electric Înglobat in alte' 
produse ale industriei românești.

„Ritmuri bucureștene" este titlul 
sub care cotidianul polonez „KU- 
RIER POLSKI" evidențiază, intr-un 
articol, activitatea intensă, impre
sionantă desfășurată pe toate șan
tierele capitalei României. Se ara
tă, astfel, că amploarea și ritmul de 
pe șantiere trezesc interesul tutu
ror vizitatorilor, ritmul de recon
strucție a capitalei fiind inspirat de 
dragostea românilor pentru acest 
oraș, pe care îl doresc modern și 
bine organizat. Se subliniază, ast
fel, că sarcinile prioritare sînt ; 
continuarea construcției metroului, 
amenajarea riului Dîmbovița, ce 
străbate orașul, și construcția cen
trului civic.

Se subliniază, de asemenea, că pe 
unul dintre noile bulevarde ale 
Bucureștiului se ridică edificii im
punătoare, care, din punct de ve
dere arhitectonic, îmbină trăsături 
ale stilului național cu soluțiile cele 
mai moderne ale prezentului.

Ziarul polonez evidențiază, ca o 
concluzie, că la baza succesului în 
sectorul construcțiilor din România 
se află buna organizare a muncii 
pe șantiere, precum și dotarea teh
nică a acestora.

(Agerpres)

VIENA 11 (Agerpres). — Noua 
etapă a reuniunii general-europene, 
încheiată la 10 aprilie, la Viena, a 
ilustrat .eforturile, care se fac in Eu
ropa și pe plan ’mondial pentru de
pășirea tensiunii grave existente în 
viața internațională, cît și dorința 
marii majorități a celor 35 de state 
participante de a promova dialogul 
și tratativele, preocuparea lor ca ac
tualul forum să se incheie cu re
zultate pozitive, de substanță.

Numeroase delegații s-au situat pe 
poziții realiste, constructive, care țin 
seama de realitățile de pe continent, 
de existența unor state cu sisteme 
social-politice diferite, cu reglemen
tări naționale specifice, s-au pronun
țat pentru dezvoltarea în continuare 
a cooperării dintre statele partici
pante, inclusiv în problemele umani
tare, exprimind opinia că această 
conlucrare trebuie să se concentreze 
asupra aspectelor de fond.

Analiza celor 135 de propuneri 
prezentate in cursul dezbaterilor 
arată că, în oiuda unor filozofii di
ferite și a unor deosebiri de păreri 
în abordarea problemelor și stabili
rea priorităților, preocupările acoperă 
întreaga gamă de aspecte ale conlu
crării viitoare dintre statele partici
pante în domeniile politic, economic, 
tehnico-științific, cultural, umanitar, 
al schimburilor în domeniul informa
ției, al întăririi păcii și securității. 
In același timp, se constată și o se
rie de disparități și dezechilibre în 
privința conținutului și a numărului 
de propuneri intr-o problemă sau 
alta. Astfel, în legătură cu aspectele 
militare ale procesului C.S.C.E., care 
au o deosebită însemnătate, statele 
occidentale nu au prezentat pînă în 
prezent nici o propunere, în timp ce 
țările socialiste, între care și Româ
nia, au avansat 12 propuneri con
crete.

In conformitate cu mandatul care 
i-a fost încredințat de conducerea de 
partid și de stat, delegația României 
a avut o participare activă și con
structivă la cea de-a doua etapă a 
reuniunii general-europene de la 
Viena. a prezentat pe larg în plena
ră și în grupurile , de lucru, 
în contactele cu reprezentanții

Sesiunea Adunării Naționale a Reprezentanților

Populari a
BEIJING 11 (Agerpres). — Lucră

rile sesiunii Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze s-au încheiat, sîmbătă, la 
Beijing, în prezența lui Zhao Ziyang, 
secretar general interimar al C.C. al 
P. C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat, a altor conducători de 
partid și de stat.

Sesiunea a adoptat o rezoluție prin 
care aprobă raportul asupra activi
tății guvernului în anul trecut, pre
zentat de premierul Zhao Ziyang, 
precum și alte documente privitoare, 
între altele, la planul național de 
dezvoltare economică și socială pe 
1987, la executarea bugetului de stat 
pe anul 1986 și la bugetul de stat pe 
1987. S-au aprobat, de asemenea, ra
poartele prezentate de Curtea Popu-

încheierea Conferinței O.N.U. pentru promovarea cooperării 
internaționale In utilizarea pașnică a energiei nucleare

GENEVA 11 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările Confe
rinței O.N.U. pentru promovarea co
operării internaționale în utilizarea 
pașnică a energiei nucleare, la care 
au luat parte reprezentanții a peste 
o sută de țări și ai unor organizații 
internaționale.

în cadrul reuniunii au fost discu
tate, între altele, principiile general- 
valabile privind cooperarea interna
țională în domeniul folosirii pașnice 
a energiei atomului, rolul energiei 
nucleare în dezvoltarea economică și

PRIMIRE LA BERLIN. Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, l-a 
primit, la Berlin, pe Wolfgang 
Mischnick, președintele fracțiunii 
Partidului Liber-Democrat din 
Bundestagul vest-german — rela
tează agenția A.D.N. E. Honecker 
a subliniat, cu acest prilej, că 
pentru R.D.G. asigurarea păcii re
prezintă problema esențială a re
lațiilor dintre cele două state ger
mane. in cursul convorbirii conve- 
nindu-se asupra importantei con
tactelor parlamentare pentru nor
malizarea raporturilor dintre R.D.G. 
și R.F.G. și evidențiindu-se. în 
același timp, progresele înregistrate 
pină acum pe planul acestor relații.

HOTARÎRE. După cum trans
mite agenția T.A.S.S.. în conformi
tate cu hotărirea conducerii sovie
tice și a înțelegerii convenite cu 
guvernul R.P. Mongole, a început 
retragerea unei divizii motorizate 
și a altor unități din componența 
trupelor sovietice staționate tem
porar pe teritoriul R. P. Mongole.

APEL. Intr-un apel adresat de 
Partidul Comunist din Danemarca 
tuturor organizațiilor antirăzboinice 
daneze, sindicatelor și deputaților 
din parlamentul țării se subliniază 
necesitatea sprijinirii propunerilor 
cu privire la eliminarea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
din Europa. Extinderea dialogului 
Est-Vest, îmbunâtățir'ea climatului 
internațional, năzuința popoarelor 
spre dezarmare sînt premise însem
nate, dar insuficiente pentru în
făptuirea unor măsuri concrete pe 
calea dezarmării — se spune în 
document. Guvernul danez — se 
arată in încheiere — trebuie să 
susțină propunerea de retragere a 
rachetelor nucleare sovietice și 
americane, ca un prim pas spre o 
Europă denuclearizată.

LA HARARE a avut loc o 
ședință a Comitetului Central al 
Uniunii Naționale Africane Zim
babwe — Frontul Patriotic, sub 
conducerea lui Robert Mugabe, 
președintele Z.A.N.U.—F.P., prim- 
ministru al Republicii Zimbabwe. 

celorlalte state, concepția, consi
derentele și inițiativele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, orientate consec
vent spre edificarea unei Europe a 
destinderii, înțelegerii, cooperării și 
păcii.

Delegația română a prezentat în 
cea de-a doua etapă a reuniunii 16 
propuneri concrete, care se referă la 
probleme majore ale procesului 
C.S.C.E., cum ar fi întărirea respec
tului față de principiile de drept ce 
trebuie să guverneze relațiile dintre 
state, oprirea cursei înarmărilor și 
realizarea dezarmării nucleare și con
venționale în Europa, eliminarea ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune, a tuturor rachetelor și ar
melor nucleare de pe continent, crea
rea de zone libere dc arme nucleare 
și chimice, adoptarea unor măsuri 
reale in direcția reducerii cheltuieli
lor'militare, a forțelor armate și ar
mamentelor. asigurarea stabilității și 
securității pe baza unor niveluri cît 
mai scăzute ale forțelor armate și 
armamentelor. Alte propuneri impor
tante ale țării noastre se referă la 
adoptarea de măsuri practice pentru 
eliminarea obstacolelor din calea 
colaborării economice și tehnico-ști- 
ințifice între statele participante și 
dezvoltarea neîngrădită a conlucrării 
lor reciproc avantajoase in aceste 
sectoare.

Totodată. România a avansat pro
puneri referitoare la întărirea coope
rării dintre statele europene în pro
blemele umanitare, propuneri care 
vizează orientarea acestei cooperări, 
a eforturilor fiecărei țări spre asi
gurarea drepturilor fundamentale ale 
omului la viață, la muncă, la edu
cație, la locuință, la pregătire pro
fesională, a celorlalte drepturi și li
bertăți fundamentale, spre dezvol
tarea contactelor și schimburilor in 
domeniul informației, astfel incit să 
se asigure ca mijloacele de informa
re să slujească mai bunei cunoașteri 
și înțelegeri reciproce, reflectării co
recte a realităților fiecărei țări, a 
eforturilor de dezvoltare și progres 
ale fiecărui popor, să servească la 
promovarea unor relații de bună ve
cinătate și prietenie, la întărirea pă
cii și securității europene și inter
naționale.

!. P. Chineze
Iară Supremă și Procuratura Popu
lară Supremă.

Exprimind satisfacția față de ac
tivitatea desfășurată anul trecut de 
Consiliul de Stat, rezoluția adoptată 
de sesiune relevă că situația țării în 
anul 1986 a fost bună, caracterizîn- 
du-se prin stabilitate și unitate na
țională. o susținută dezvoltare a eco
nomiei, creșterea bunăstării socialis
te, relatează agenția China Nouă. In 
prezent, trebuie să se depună efor
turi pentru înfăptuirea sarcinilor 
majore expuse în raportul prezentat 
de guvern, în scopul asigurării unei 
creșteri stabile și susținute a întregii 
economii naționale, prin dezvoltarea 
producției și ridicarea eficienței eco
nomice, sporirea veniturilor și redu
cerea cheltuielilor, adîncirea măsuri
lor de restructurare economică.

socială a statelor și. în acest con
text, lărgirea accesului tuturor țări
lor, în special al celor în curs de 
dezvoltare, la tehnologiile pentru 
utilizarea in scopuri pașnice a aces
tei energii.

Participanții la dezbateri au subli
niat că dezvoltarea efectivă a co
laborării internaționale în domeniul 
folosirii pașnice a energiei atomice 
nu este posibilă decit in condițiile 
încetării cursei înarmărilor, și în 
primul rînd a celei nucleare.

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt
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Au fost discutate probleme privind 
amendamentele ce urmează să fie 
aduse Constituției țării și activită
țile partidului in perioada urmă
toare.

CONFERINȚA. La Arusha s-au 
încheiat lucrările celei de-a treia 
conferințe internaționale pentru 
pace și securitate in sudul Africii. 
Participanții au adresat din nou 
un apel comunității internaționale 
pentru instituirea unor sancțiuni 
economice eficiente și globale îm
potriva regimului rasist de la Pre
toria. Ei s-au pronunțat, totodată, 
pentru acordarea cît mai urgentă 
a independenței Namibiei,

PROTESTE ÎMPOTRIVA RE
PRESIUNILOR DIN COREEA DE 
SUD. Noi demonstrații antiguver
namentale au avut loc la Univer
sitatea de stat din Seul, unde pes
te 1 000 de studenți au protestat 
împotriva represiunilor autorități
lor față de tinerii care luptă pen
tru democratizarea vieții sociale și 
politice din Coreea de Sud. Inter
venția brutală a poliției a dus la 
ciocniri soldate cu răniți și ares
tări. Drept răspuns, peste 200 de 
studenți au ocupat clădirea admi
nistrativă a universității.

DECLARAȚIA COMUNA adop
tată la încheierea vizitei oficiale 
întreprinse în Peru de către pre
ședintele pruguayului. Julio Maria 
Sanguinetti, apreciază că starea 
conflictuală din America Centrală 
trebuie să fie soluționată exclusiv 
prin mijloace pașnice, pe calea 
dialogului politic — relatează 
agenția Prensa Latina. Cei doi șefi 
de stat s-au pronunțat împotriva 
amestecului străin în treburile in
terne ale țărilor centro-americane 
și pentru respectarea strictă a 
principiului autodeterminării po
poarelor.

PRAG A 11 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, cu prilejul vizitei 
oficiale de prietenie în R.S. Ce
hoslovacă a lui Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
la Praga a avut loc un miting al 
prieteniei cehoslovaco-sovietice.

Luînd cuvîntul, în cadrul mitingu
lui, Mihail Gorbaciov, referindu-se 
la problemele majore ale lumii con
temporane. și-a afirmat convingerea 
că pericolul nuclear poate fi redus.

în continuare, arătind că Uniunea 
Sovietică își afirmă cu toată răs
punderea năzuința de a căuta soluțiile 
reciproc acceptabile pentru întregul 
complex de probleme ale dezarmării 
nucleare, vorbitorul a relevat că pro
blema cardinală rămîne. cea a arma
mentelor strategice ofensive, 
U.R.S.S. fiind gata să adopte în 
această privință măsurile cele mai 
hotărite — atît reducerea lor cu 50 
Ia sută în decurs de cinci ani, cit 
și lichidarea lor completă în decurs 
de 10 ani. cu condiția obligatorie ca 
Tratatul privind apărarea antirache- 
tă să fie respectat cu strictețe, să nu 
se înceapă cursa înarmărilor în Cos
mos. Cit privește rachetele operativ- 
tactice, sîntem gata să soluționăm în 
mod constructiv și această problemă, 
dar să procedăm în așa fel îneît să 
nu complicăm realizarea unui acord 
asupra problemei centrale, și anume 
rachetele cu rază medie de acțiune
— a .spus vorbitorul.

Pentru a facilita încheierea meîn- 
tîrziată a unui acord privind rache
tele cu rază medie de acțiune în 
Europa, propunem să începem e- 
xaminarea problemei reducerii și 
apoi a lichidării rachetelor cu rază 
de acțiune între 500 și 1 000 km, dis
locate pe continentul european, fără 
a pune aceasta ca o condiție pentru 
desfășurarea și finalizarea soluțio
nării problemei rachetelor cu rază 
medie de acțiune.

în perioada negocierilor — a spus 
M. Gorbaciov — părțile și-ar asuma 
obligația de a nu spori numărul ra
chetelor operativ-tactice. Subliniez 
că sîntem in favoarea unei orientări 
spre o reducere radicală și, in ulti
mă instanță, spre lichidarea totală a 
rachetelor operativ-tactice din Euro
pa, considerînd că nu este nevoie 
ca în viitorul acord să fie prevăzute 
tot felul de „posibilități" pentru spo
rirea și perfecționarea lor.

După semnarea acordului privind 
rachetele cu rază medie de acțiune 
și independent de desfășurarea 
examinării problemei rachetelor ope
rativ-tactice și după ce va conveni 
cu guvernele R.S.C. și R.D.G., Uniu
nea Sovietică va retrage din aceste 
țări rachetele care au fost amplasa
te acolo ca măsură de răspuns la 
desfășurarea rachetelor „Pershing-2“ 
și „Cruise" în Europa occidentală.

O importanță calitativ nouă — a 
arătat vorbitorul — capătă proble
mele controlului asupra respectării 
viitoarelor acorduri. Unui control 
corespunzător, inclusiv prin folosirea 
inspecțiilor la fața locului, trebuie să 
fie supuse rachetele și instalațiile 
de lansare care rămin după reducere
— atit cele Care se află in stare ope
rațională, cît și celelalte — ampla
sate in poligoane experimentale, în 
centrele de fabricație etc. Accesul 
inspectorilor trebuie să fie asigurat 
și la bazele militare ale celeilalte 
părți, aflate pe teritoriile țărilor 
terțe.

M. Gorbaciov s-a pronunțat, de 
asemenea, pentru adoptarea unor 
măsuri de reducere și, în ultimă in

Comunicat comun polono-bulgar
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — Co

municatul comun dat publicității la 
încheierea convorbirilor dintre Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Stat al R. P. Polone, și 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C.B., președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria, care a 
efectuat o vizită de prietenie la Var
șovia, subliniază necesitatea intensi
ficării eforturilor pentru unitatea de 
acțiune a tuturor statelor și forțelor 
politice în vederea eliberării omeni
rii de pericolul distrugerii nucleare,

CRIZA POLITICA DIN ITALIA. 
Președintele Republicii Italiene, 
Francesco Cossiga, i-a încredințat 
lui Oscar Luigi Scalfaro. demo- 
crat-creștin, ministrul de interne in 
cabinetul demisionar, însărcinarea 
de a forma noul guvern. într-o de
clarație făcută presei, premierul 
desemnat a arătat că va avea ca 
punct de' pornire pentru formarea 
viitorului guvern tot încercarea de 
a realiza o coaliție pentapartiță. pe 
baza colaborării între formațiunile 
componente ale cabinetului demi
sionar.

DEMONSTRAȚIE. O amplă ma
nifestație de protest împotriva cri
zei de locuințe a avut loc în ca
pitala Suediei. Desfășurată sub 
deviza. „Locuințe pentru toți", 
demonstrația a reunit activiști ai 
Partidului Muncitoresc Comuniștii 
din Suedia și membri ai organi
zației de tineret a acestui partid. 
Manifestele difuzate în rîndul par- 
ticipanților la demonstrație arată 
că numai la Stockholm 120 000 de 

'persoane așteaptă o locuință.
CORPORAȚIA „ARIANESPEA- 

CE“ a anunțat că din cauza eșecu
rilor încercărilor de ameliorare a 
rachetei „Ariane" se va renunța 
la programul inițial de lansare a 

COSMONAUȚII SOVIETICI Iuri 
ar putea face o „ieșire" in spațiul 
legate de cuplarea modulului astrofizic „Quant" cu complexul orbital pilo
tat „Mir" — scrie ziarul „Pravda". După joncțiunea dintre „Quant" și 
„Mir", din 9 aprilie, dispozitivul de cuplare al modulului „Quant" nu a 
reușit să ajungă cu doar cițiva zeci de milimetri pină la punctul final și, 
ca urmare a acestei situații, nu s-a putut încheia operațiunea de fixare 
mecanică a celor doua1 corpuri cosmice. In opinia specialiștilor, supra
fețele dispozitivelor de cuplare nu s-au păsuit intr-un singur sector, 
așa incit modulul astrofizic are o poziție puțin inclinată față de „Mir". 
Pentru pregătirea ieșirii cosmonauților in spațiu este necesar să se sta
bilească de la centrul de dirijare a zborului traseul pe care aceștia ur
mează să-l parcurgă și să se facă o „repetiție" a operațiunilor pro
babile. Specialiștii caută în prezent variantele optime pentru soluțio
narea problemei, scrie „Pravda".

Romanenko și Aleksandr Laveikin 
cosmic pentru a lămuri problemele

stanță, de lichidare a armelor tacti
ce nucleare, de reducere radicală a 
forțelor armate și a armamentelor 
convenționale și de excludere a po
sibilității unui atac prin surprindere, 
subliniind că un pas important 
în aefeastă direcție ar fi realizarea 
programului de la Budapesta al sta
telor Tratatului de la Varșovia, în 
care se propune ca problemele redu
cerii forțelor armate și armamentelor 
convenționale să fie soluționate în 
cadrul complexului cuprinzind ra
chetele tactice, aviația de atac, arti
leria atomică și alte mijloace nuclea
re tactice.

Vorbitorul a considerat că a venit 
timpul să se întrunească toți miniș
trii afacerilor externe ai statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa și 
să adopte hotărirea privind începe
rea unor negocieri de amploare in 
vederea reducerii radicale a armelor 
nucleare tactice, a forțelor armate 
și armamentelor convenționale. Ar 
putea fi examinate și o serie de 
măsuri prioritare legate de reduce
rea opoziției militare și preîntîmpi- 
narea primejdiei unui atac prin sur
prindere, precum și de retragerea 
reciprocă din zona de tangență ne
mijlocită a celor două alianțe mili
tare a armelor ofensive celor mal 
primejdioase.

In continuare, M. Gorbaciov a de
clarat că sprijină demersul guverne
lor R.D.G. și R.S.C. pe lingă guver
nul R.F.G. cu privire la crearea unui 
coridor denuclearizat in Europa cen
trală, arătind că, în ceea ce o pri
vește, U.R.S.S. este gata să retragă 
dintr-un asemenea coridor toate 
mijloacele sale nucleare, să garante
ze și să respecte statutul denucleari
zat al acestei zone. Se înțelege că 
acordul cu privire la un asemenea 
coridor trebuie să prevadă că în 
coridorul propus de guvernele R.D.G. 
și R.S.C. N.A.T.O. nu va dispune de 
arme nucleare.

Considerăm — a arătat M. Gorba
ciov — că o mare importanță ar 
avea realizarea propunerilor Bulga
riei, României și Greciei privind 
crearea unei zone libere de arme 
nucleare și chimice în Balcani, ară
tind, în context, că merită atenție și 
sprijin poziția Poloniei în problemele 
sporirii încrederii pe continentul 
european, precum și propunerea 
Finlandei și a altor țări din Europe 
de nord cu privire la crearea un 
zone denuclearizate în această re 
giune.

Conducătorul sovietic s-a pronun
țat, de asemenea, pentru elaborarea 
cît mai grabnică, încă în acest an, 
a unei convenții internaționale pri
vind interzicerea armei chimice, 
arătind că în acest domeniu se 
poartă negocieri active și că Uniunea 
Sovietică a încetat să producă arme 
chimice.

Milită«n și în prezent cu fermitate 
împotriva divizării continentului în 
blocuri militare opuse, împotriva 
acumulării arsenalelor de arme, îm
potriva a tot ceea ce înseamnă sursă 
de pericol de război, a declarat 
vorbitorul.

In încheiere, M. Gorbaciov s-a 
pronunțat pentru o largă colaborare 
economică pe continent în „casa 
europeană comună", pentru o largă 
colaborare internațională.

★

Sîmbătă după-amiază, Mihail Gor
baciov și-a încheiat vizita oficială de 
prietenie in R. S. Cehoslovacă, 
înapoindu-se la Moscova.

eliminării amenințării războiului 
și creării unui sistem atotcuprinză
tor de securitate internațională. S-a 
exprimat îngrijorarea față de men
ținerea tendințelor negative din viața 
internațională, ca urmare a intensi
ficării cursei înarmărilor, în primul 
rind a înarmărilor nucleare. Polonia 
și Bulgaria — se spune în comunicat 
— vor acționa pentru reducerea ra
dicală și lichidarea definitivă a ar
melor nucleare și a altor mijloace 
de distrugere în masă, pentru pre- 
intimpinarea transferării cursei înar
mărilor în spațiul cosmic.

unor sateliți sau sisteme de tele
comunicații. Se precizează că. în 
pofida eforturilor tehnicienilor și 
specialiștilor, nu s-a putut ame
liora sistemul de combustie la cel 
de-al treilea etaj al acestui tip de 
rachetă, rămînînd nerezolvate, în 
primul rînd, problemele generate 
de supraîncălzirea motorului cu 
oxigen și hidrogen lichid.

PROIECT DE LEGE. Consiliul 
de Miniștri al Spaniei a hotărit să 
supună aprobării parlamentului 
proiectul de lege cu privire la ade
rarea țării Ia acordul de neprolife- 
rare a armelor nucleare. Prin apro
barea acestui proiect de lege de 
către forumul legislativ, Spania va 
deveni cea de-a 121 țară care ra
tifică acest acord.

POPULAȚIA MALAYEZIEL Po
trivit datelor celui mai recent re
censământ efectuat în Malayezia, 
populația țării se ridica la 12.98 mi
lioane locuitori, in iunie 1985.

IN TERITORIILE ARABE OCU
PATE, săptămina ' aceasta a fost 
marcată de puternice proteste ale 
populației locale. Pe malul vestic 
al Iordanului a fost declarată o 
grevă generală în semn de solida
ritate cu prizonierii palestinieni 
din închisorile israeliene, supuși 
unui tratament deosebit de vitreg, 
in care tortura a devenit o practică 
obișnuită. După cum se știe, de 
peste două săptămîni, deținuții 
participă la o grevă a foamei, cu 
scopul de a atrage atenția opiniei 
publice asupra umilitoarei situații 
în care se află.
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