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ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Puternică mobilizare muncitorească
pentru realizarea integrală a planului!

BIHOR : Crește 
productivitatea muncii
Angajați cu toate forțele pen

tru înfăptuirea obiectivelor 
cuprinse in chemarea la între
cere pe care Comitetul județean 
Bihor al P.C.R. a adresat-o 
celorlalte organizații județene 
de partid și a municipiului 
București, oamenii muncii de 
aici acordă o atenție deosebită 
organizării superioare a produc
ției. mai bunei utilizări a capa
cităților de care dispun. Sem
nificativ este faptul că. in pe
rioada care a trecut din acest 
an. colectivele din unitățile eco
nomice bihorene au depășit 
substanțial prevederile planului 
de creștere a productivității 
muncii. Pe această bază au 
fost livrate suplimentar econo
miei naționale însemnate can
tități de lignit, bauxită, energie 
electrică, țiței, materiale de 
construcții, mobilier din lemn, 
confecții textile, bunuri de uz 
casnic. Rezultate dintre cele 
mai bune au înregistrat. Sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, colectivele de 
oameni ai muncii de la între
prinderile miniere Voivozi 
și Dobrești. ..Elect rocent.rale" 
Oradea, rafinăria „Crișana" Su- 
placu de Barcău, întreprinderi
le de confecții din Oradea și 
Marghita. Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului Oradea, 
(loan Laza).

IALOMIȚA : Producție 
fizică peste prevederi
Acționindu-se în spiritul orien

tărilor și indicațiilor date de se
cretarul general al partidului, in 
unitățile industriale din județul 
Ialomița se depun eforturi sus
ținute pentru realizarea ritmică 
a sarcinilor de plan la toți indi
catorii. pentru onorarea contrac
telor la export în mod ritmic și 
la inalți parametri calitativi. 
Pînă acum, unitățile economice 
din municipiul Slobozia și-au 
realizat sarcinile de plan pe pri
mul trimestru din acest an. 
Acestora li se adaugă alte 15 
întreprinderi din Urziceni. Fe
tești și Țăndărei. Se estimează 
că pină la 31 martie se va ob
ține o producție fizică suplimen
tară in valoare de 40 milioane 
lei. (Mihai Vișoiu).

MUREȘ : Exportul — 
realizat exemplar

Colectivele de oameni ai mun
cii de pe marea platformă a 
Combinatului chimic din Timă- 
veni se prezintă în aceste zile 
cu rezultate deosebite in între
cerea socialistă. Sjtuînd în cen
trul întregii lor activități înde
plinirea cu precădere a planului 
la export, lucrătorii de aici ra
portează că. prin modernizarea 
ritmică a proceselor de produc
ție. folosirea cu randament 
maxim a instalațiilor din dotare 
și atragerea in circuitul produc
tiv a unor mari cantități de re
surse energetice secundare. în 
perioada care a trecut din acest 
an ei au livrat, pe adresa parte
nerilor externi, cu 12 la sută 
mai multe produse decit preve
derile planului. Este de remar
cat. că. in acest an, colective.e 
de aici și-au creat condiții să 
realizeze un volum de producție 
record la export prin creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii. (Gheorghe Giurgiu).

BOTOȘANI : Produse 
noi și modernizate

înnoirea și modernizarea pro
duselor uesijnate beneficiarilor 
interni și partenerilor externi 
constituie pentru colectivul în
treprinderii „Electrocontact" Bo
toșani o preocupare prioritară. 
Specialiști, din sectoarele de 
concepție, în colaborare cu cei 
din atelierul do galvanizare, au 
realizat o nouă tehnologie de 
arglntare. aplicată pînă i.i pre
zent la peste 25 de tipuri de 
repere din cupru și alamă car.e 
intră în alcă.uirea aparatului 
electric utilizat în industria mi
nieră. Prin noua tehnologie se 
realizează a'.ît îmbunătățirea ca- 
lităț 1 reperelor, cît și reducerea 
consumur i de arg nt, azotat de 
argint și de a’tc materiale cu 
circa 35 la sută. Acțiunea co- 
s ituio încă un pas important pe 
linia introducerii în fabricație a 
produselor noi cu caracteristici 
tehnico-fu ncționale superioare 
Co'ectivul de la întrepr nders i 
„•Electrocontact" Botoșani s-a 
angajat ca, prin r proiectare și 
modernizare. să-ș î • olane.1 
peste 63 la sută din întreaga 
producție a acestui an. (Eugen 
Hrușcă).

Ampla bătălie pentru înaltă efi
ciență in economia românească, pe 
care o prefigura tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
IX-lea al partidului, se află de a- 
proape un deceniu în plină desfă
șurare. Convertirea reproducției so
cialiste de tip extensiv în una de 
tip intensiv. in cadrul căreia 
primordială a devenit exprimarea 
calitativă a factorilor de producție, 
a angajat in anii din urmă, intr-un 
proces deosebit de dinamic, absolut 
toate. celulele organismului econo- 
mico-social. toate categoriile socio- 
profesionale. Sub imperativul ridi
cării rapide, sub
stanțiale a efici
enței se află — și 
trebuie să se afle
— rostul activită
ții fiecărui parti
cipant la produc
ția de bunuri ma
teriale și servicii, 
fie el lucrător în- 
tr-o uzină ori în- 
tr-un laborator, 
pe ogor sau în 
amfiteatru. „Să- 
înțelegem bine
— sublinia secre
tarul general al partidului — 
să muncitorul, inginerul, tehnicia
nul. toate cadrele noastre, din 
orice sector, cercetătorul, savan
tul. medicul, profesorul trebuie să 
gindească și in spirit economic, in 
spiritul răspunderii față de avuția 
națională, față de dezvoltarea ge
nerală a patriei noastre socialiste".

Pentru toți și pentru fiecare, o 
întrebare se dovedește a fi funda
mentală : in cît timp pot fi obți
nute valorile de întrebuințare de 
care societatea are nevoie si cu ce 
cheltuieli de resurse ? tn aprecierea 
și în măsurarea eficientei economi
ce factorul timp are o importanță 
covîrșiloare, pentru că întreaga e- 
conomie de muncă socială se redu
ce. în ultimă instanță, la economi
sirea timpului. Orice popor care își 
risipește timpul de muncă (v'e sau 
materializată) și resursele naturale 
nu face decit să se condamne la 
înapoiere, la stagnare sau chiar la 
regres. Importanța timpului este cu 
atît mai mare cu cit. față de ori
ce altă resursă, acesta este irever
sibil ; prin urmare, orice scurgere 
a timpului, fără efecte utile cores
punzătoare, înseamnă pentru socie
tate nu numai nesatisfacerea unor 
nevoi, ci. și acesta este lucrul cel

mai grav, pierderea pasului în com
petiția internațională pe care a im
pus-o progresul tehnico-științific 
contemporan.

La recenta plenară a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a abordat 
pe larg o seamă de aspecte ale creș
terii mai rapide a eficienței eco
nomice in actualul cincinal, in an
samblul cărora a evidențiat șl ne
cesitatea afirmării mai puternice a 
gîndirii economice a tuturor oame
nilor muncii. In acest context, e- 
conomiștilor le revine un loc de 
prim ordin în efortul general pri

Criteriul eficienței - raportat 
si la activitatea economiștilor
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vind creșterea eficienței întregii ac
tivități economice. De ce economiș
tilor ? Pentru că cerințele noului 
mecanism economico-financiar — 
bazat pe principiile autoconducerii 
si autogestiunii muncitorești — de
termină ca în centrul activității în
treprinderilor și centralelor să se afle 
analiza și soluționarea problemelor 
economice de fond privind eficien
ta de ansamblu.

Recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. Sta
bilește o seamă de responsabilități 
imediate in ansamblul cărora se de
tașează necesitatea reducerii chel
tuielilor materiale si de producție, 
perfectionarea sistemului de finan
țare si creditare, respectarea strictă 
a normativelor economico-financiare. 
creșterea vitezelor de rotatie a mij
loacelor circulante. dimensionarea 
rațională a stocurilor de materii pri
me si produse finite, prevenirea ori
căror forme de risipă. Scopul esen
țial al tuturor acestor măsuri vi
zează realizarea veniturilor si a be
neficiilor .prevăzute in bugetele de 
venituri șl cheltuieli, creșterea ren
tabilității tuturor întreprinderilor, 
astfel ineît pînă la sfirșitul semes
trului I al acestui an să nu mai 
existe nici o unitate industrială sau

agricolă care să lucreze cu pierderi. 
Dar cite alte probleme de fond ale 
vieții economice a unităților socia
liste nu trebuie să retină in prezent 
cu precădere atenția economiștilor 1 
Să amintim chiar si numai in trece
re răspunderile ce le revin econo
miștilor în direcția creșterii accele
rate a productivității muncii, stabi
lirii unei structuri raționale de pro
ducție, realizării de studii pe piața 
internă si externă, efectuării de 
prognoze economice, comerciale, mo
netare privind evoluțiile din econo
mia mondială in șnbramura de care 
aparține intreprinderea Sau , infor

matizării proce
selor financiare, 
comerciale, con
tabile. organiza
torice.

Este un fapt 
absolut normal ca 
partidul, societa
tea să ceară eco
nomiștilor, ca de 
altfel tuturor ce
lorlalte cadre cu 
pregătire superi
oară, o sporire 
a eficientei pro
priei lor activi

tăți. Prin natura calificării pro
fesionale. această largă categorie de 
specialiști are datoria să se situeze 
in primele rinduri ale efortului na
tional pentru „realizarea unei noi 
calități in activitatea economică", 
sâ-șl asume misiunea de adevărați 
„strategi" in bătălia pentru înaltă e- 
ficiență. Aceasta înseamnă că po
tențialul economiștilor din unități
le noastre trebuie să fie deplin uti
lizat mai alas sub raport calitativ, 
din perspectiva muncii complexe pe 
care o incumbă calificarea de eco
nomist. A devenit o deviză a eco
nomiei moderne adevărul că redu
cerea drastică a consumului de mun
că simplă, prea puțin rodnică in 
•planul eficientei economice, solicită 
tocmai o cheltuială din ce in ce mai 
mare de muncă complexă. Or. mun
ca economistului este prin natura ei 
(și trebuie să devină în fapt) o ac
tivitate creatoare, de concepție, de 
înaltă tehnicitate, ca și a ingineru
lui. Cu cit această muncă complexă 
se va afirma tot mai puternic, cu 
atît mai rapid vor fi despovărate 
unitățile noastre de excesul de 
muncă simplă.
________________Ioan ERHAN 
(Continuare în pag. a V-a)

TIMPUL BUN PENTRU SEMĂNAT 

- FOLOSIT MAI BINE!

InWerile m si tretiis să fk rtiwne 
prin rai buna oiwn a acliiitam In clap

• Pînă în seara zilei de 23 
martie au fost însămînțate peste 
740000 hectare, ceea ce repre
zintă 14 la sută din suprafața 
planificată

® Exemplul unităților agricole 
mai avansate la semănat să fie 
urmat de toate celelaite unități 
pentru a se recupera grabnic 
întîrzierile

® în condițiile timpului instabil, 
pretutindeni să se asigure orga
nizarea temeinică a activității 
din cîmp, spre a se utiliza din 
plin mijloacele mecanice în 
fiecare zi, fiecare oră bune de 
lucru

® Oriunde sînt întrunite con
dițiile necesare - să se treacă 
la semănatul florii-soarelui, al 
porumbului și al celorlalte culturi

r
ț
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*
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MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, j 
OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ! j --------------------------------------------
Folosiți din plin, la întreaga capacitate, mașinile și utilajele, j 

fiecare oră bună de lucru din zi și din noapte, pentru a accelera \ 
la maximum ritmul insămînțărilor! }

Dovediți o înaltă răspundere pentru calitatea lucrărilor, j 
asigurați densitățile prevăzute la fiecare cultură, spre a pune j 
temelii trainice recoltelor mari din acest an ! \

Imagine din municipiul Oradea Foto : E. Dichiseanu

Cercetarea științifică studențească 
-mai adine implicată în formarea 

viitorilor specialiști

Nobila
în ultimii cîțiva ani nu 

cred să fi fost colectiv de 
muncă in care să mj fi 
aflat. fie și doar pentru 
cîteva ore, și in care să nu 
mi se fi povestit sau să nu 
fi nimerit in toiul unor 
adevărate bătălii pentru 
realizarea a ceva ieșit din 
comun și care să nu con
centreze răspunsul concret 
la cerința modernizării și 
competitivității, ascensiu
nea spre performanța teh
nică prin care tot mai 
mulți dintre oamenii pro
ducției materiale iși confir
mă valoarea profesională, 
capacitatea de creație, per
sonalitatea. Și fac, astfel, 
dovada palpabilă a slujirii 
intereselor colectivității, ale 
tării prin tot ce au mai 
bun. prin valo-i adăugate 
forței de progres a Româ
niei.

La „Electromureș" am 
cunoscut datele unei ade
vărate campanii pentru a 
se crea și introduce în fa
bricația curentă produse 
electrotehnice sofisticate și 
de mare performantă des
pre care se credea că sint 
apanajul unor firme străine 
de mare prestigiu (mașina 
de multiplicat electrosta
tic. casetofoane stereofo-

înfruntare cu „nu se poate"• ••
nice, turnuri muzicale 
complicate și performante, 
aparate de incasat cu com
puter și imprimantă, ca
bluri electrice extrem de 
pretențioase etc., etc.)

La introprinderea de

că nu vor reuși, iar acum, 
cind motorașele existau, 
erau presați să le introdu
că urgent in fabricația de 
serie).

La fabrica de memorii 
electronice din Timișoara

tinerii uzinei,seamă pe
lansați într-un soi de com
petiție a creației și perfor
manței tehnice.

La I.C.S.I.T. Titan mi s-a 
istorisit, cu amănunte emo
ționante. bătălia pentru

ar 
Si. 
de 

locuri pe care 
cercetat. In ultimul 

reporterul (la

PATRIA, PATRIOTISMUL

numea ale aunieniion
microrelee din Mediaș am 
nimerit în plină atmosferă 
de euforie cind un grup 
de tineri ingineri, paralel 
cu sarcinile lor curente din 
producție, găsiseră „cheia" 
și izbutiseră să realizeze o 
gamă de minuscule moto
rașe electrice in măsură să 
elimine un costisitor im
port pentru uzul industriei 
de automatizări (de unde-, 
va de la centrală li se 
spusese să nu-și bată capul

tocmai fusese omologat cel 
mai nou produs din gama 
perifericelor pentru calcu
latoare — o planșetă — 
premieră industrială abso
lută în România. La 
I.A.M.U. Blaj am nimerit 
în fierbintele creuzet al 
muncii pentru crearea unor 
accesorii de tip nou. cu 
funcționalități inedite pen
tru mașinile-unelte. O te
ribilă atmosferă de emu
lație îi stăpînea mai cu

proiectarea și realizarea 
practică a unor mașini- 
unelte speciale ale căror 
performante le situau mult 
peste nivelul a ceea ce s-a 
realizat, în acel domeniu, 
pe plan mondial.

La întreprinderea
alumină din Tulcea, o cam
panie tehnică de doar 
citeva luni a dus la rege
nerarea și la creșterea pa
rametrilor inițiali ai unor 
instalații despre care se

de

crezuse că de acum 
trebui scoase din uz... 
tot așa. in zeci și zeci 
alte 
le-a 
timp,
„Prodcomplex" Tg. Mureș, 
la „Electronica industrială" 
din București, la intreprin
derea de echipament hi
draulic din Rm. Vilcea. la 
întreprinderea de mașini 
agricole din Roșiori de 
Vede, pînă și in citeva sta
țiuni de mecanizare a agri
culturii și chiar în coope
rative agricole de produc
ție). în toate, fără excepție, 
chiar și acolo unde, pe alte 
laturi ale activității. sa 
găseau și lucruri de criti
cat, există realizarea aceea 
de vîrf. o acțiune, o izbîn- 
dă în care s-au consumat 
cu generozitate inteligentă, 
inventivitate. cutezanță, 
romantism și în care visul 
a fost silit să capete contur 
și materialitate, 
servi economia 
pentru a face 
acel colectiv să

Pentru a 
națională, 

ca și din 
se adauge

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a II-a)

încă din zorii învățămîntului ro
mânesc, formarea tineretului in 
iubirea nestinsă de țară, de limbă, 
de neam s-a contopit într-atîta cu 
ideea de școală îneît, firesc, tot ce 
intra in existența acesteia n-a mai 
putut fi conceput ulterior decit ca 
limpede izvor al patriotismului. Pe 
linia acestei strălucite tradiții, edu
carea patriotică a tineretului este ri
dicată în zilele noastre la scara în
tregului proces de pregătire pentru 
muncă, pentru viață, identificindu-se 
astfel cu însăși calitatea activității 
școlare și universitare. Astăzi se 
apreciază, și pe bună dreptate, că 
fiecare disciplină în parte și întregul 
proces de pregătire a tineretului pot 
și trebuie să-și înscrie contribuția 
hotăritoare la formarea viitorilor ce
tățeni patrioți in primul rind prin 
conținutul și valoarea înaltă asigu
rate actului educativ, prin forța de 
mobilizare și eficiența lui sporită in 
fața exigențelor actuale și de per
spectivă ale societății românești. In 
lumina acestei strategii educaționale, 
succesele obținute in fiecare unitate 
de invățămint sînt apreciate ca fi
rești și de o reală putere modela
toare. nefirești și criticabile fiind 
doar lipsurile, deficiențele de orice 
natură și mal cu seamă asupra aces
tora este îndreptată atenția comu
niștilor.

Problema ^e pune în termeni și 
mai categorici cînd este vorba de în- 
vățămîntul superior, și tocmai de 
aceea. în vremea din urmă, o dată 
cu evidențierea unor succese de 
prestigiu. în adunările comuniștilor 
a fost reținută și discontinuitatea 
care încă se face simțită intre am
ploarea performanțelor individuale 
studențești obținute in cercetare și 
mediocritatea pregătirii unor stu- 
denți. Mai concret spus. în ac
tivitatea de cercetare științifică 
sînt cuprinși, potrivit bilanțurilor 
universitare, un mare număr de stu- 
denți. pe cită vreme procentul de 
promovare la examenele din sesiunea 
de bază (cea din vară) este mai mic. 
Iată, evident, o contradicție, pentru 
că — se pune deseori întrebarea — 
ce motivație mai are o cercetare care 
nu-i ajută pe unii studenți nici cel 
puțin să promoveze și ce valoare în
trunește ea sub puterea de investi
gare a unui student restanțier sau 
abia promovat ?

Și totuși, oricît ar părea de neobiș
nuit, proporțiile ca atare nu exprimă 
o realitate forțată. Cercetarea știin
țifică studențească înregistrează în 
mod real o extensie și o aprofundare 
remarcabile. Așa se face că în fie
care centru universitar și în orice 
institut de invățămint superior pot fi 
delimitate reușite cu atît mal certe 
cu cit în sfera lor de referință se si
tuează probleme economico-sociale 
de importantă majoră, prin a căror 
soluționare se înregistrează un con
siderabil spor de eficientă a muncii 
sociale. Aproape 12 mii de teme cu 
această largă cuprindere au fost tra
tate de studenți numai în anul uni
versitar precedent, iar valorile obți
nute pe această cale sînt impresio
nante. Alte teme, de și mai mare 
complexitate științifică și însemnă
tate economică, sint abordate de stu
denți în cadrul colectivelor mixte de 
cercetare, din care ei fac parte, ală
turi de cadre didactice universitare, 
cercetători și specialiști ai producției.

Pe de altă parte, in ultima vreme 
au fost aduse îmbunătățiri. însemna
te și în metodologia transmiterii, asi
milării și verificării cunoștințelor 
universitare, astfel incit sesiunile 
examenelor studențești, în general 
vorbind, se situează acum in limite 
ce nu ingăduie presuuunerea cum că 
aici s-ar manifesta o optică defor
mată, răsfrîntă în procentul de pro
movare încă redus la examenele din 
vară.

De unde provine atunci contradic
ția reală semnalată la început ? Răs
punsul îl găsim sugerat aproape în 
întregime in concluzia unei recente 
analize pe care comitetul de partid 
al Institutului de petrol și gaze din 
Ploiești a efectuat-o cu privire la re- 
zultate'e deficitare existente aici sub 
raportul pregătirii profesionale a 
studenților, in pofida remarcabilelor 
succese din cercetare ale acestora. 
„La baza rezultatelor nesatisfăcătoa
re obținute in Institutul de petrol șl 
gaze în ultimii trei ani (1984—1987) 
— se specifică în această analiză.— 
stă lipsa de angajare a studenților 
într-o activitate susținută de apro
fundare a cunoștințelor predate șl 
dezbătute la cursuri, seminarii și la-

Mihai IORDANESCU
(Continuare in pag. a IV-a)
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CONȚINUTUL CONSTRUCTIV AL CRITICII SI AUTOCRITICII
9 9

Secvențe din județele Cluj și Vaslui 

privind modul de înlăturare a 

neajunsurilor semnalate la conferințele 

extraordinare ale organizațiilor 

județene de partid

După cum este cunoscut. In cadrul dezbaterilor din conferințele 
extraordinare ale organizațiilor județene de partid desfășurate în toamna 
anului trecut, în perioada pregătitoare a Conferinței Naționale a parti
dului. au fost abordate. în spirit analitic, constructiv, toate domeniile 
muncii politico-organizatorice desfășurate de organele și organizațiile de 
partid. Materialele prezentate, dezbaterile au urmărit, pe de o parte, 
evidențierea experienței valoroase spre extinderea si generalizarea ei. iar 
pe de altă parte, dezvăluirea unor rămîneri în urmă și a unor stări de 
lucruri negative spre înlăturarea lor.

Au trecut de atunci peste patru luni de zile. Au fost reținute criticile 
și autocriticile, propunerile judicioase exprimate în conferințele județene 7 
Care a fost ecoul și finalitatea lor, ce măsuri s-au luat pentru îndreptarea 
situațiilor semnalate, care este stadiul transpunerii în activitatea coti
diană a acestor măsuri 7

Citeva răspunsuri la aceste întrebări le cuprind Însemnările corespon
denților „Scînteii" din două județe.

0 mai strinsă si activă conlucrare 
intre organizațiile de partid

Depășirea planului 
-proba îmbunătățirii

Anallzlnd — printre alte proble
me majore — contribuția unităților 
de cercetare științifică și de învăță- 
inint la realizarea de către unitățile 
economice a programelor speciale și 
a sarcinilor de plan, conferința or
ganizației județene de partid Cluj 
a relevat aportul acestora la înnoi
rea și modernizarea producției, la 
introducerea și extinderea unor 
tehnologii noi, la sporirea eficien
tei și a rentabilității activității pro
ductive. Totodată. în conferință s-a 
criticat faptul că potențialul de 
creație științifică șl tehnică existent 
în județ nu este angajat pe măsura 
posibilităților și valorii sale în rea
lizarea programelor de perfecțio
nare și modernizare a producției din 
întreprinderi, resimțindu-se In acest 
sens nevoia unei conlucrări mai efi
ciente între colectivele din cercetare 
și cele din producție.

Pe baza măsurilor stabilite de 
conferința județeană, organizațiile 
de partid și organele de conducere 
colectivă din uni
tățile de cerce
tare și învăță- 
mint au stabilit 
modalități concre
te de antrenare a 
colectivelor de 
cercetători în rezolvarea unor pro
bleme concrete cu care se con
fruntă unitățile economice, pentru 
promovarea mai rapidă a progresu
lui tehnic, modernizarea proceselor 
de fabricație și ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor. In 
cadrul fiecărei unități de cercetare 
s-au elaborat programe adecvate 
prin consultarea consiliilor oameni
lor muncii din întreprinderi, stabi- 
lindu-se, după caz. colective mixte 
de cercetare și aplicare în producție 
a rezultatelor cercetării științifice. 
La rîndul lor, specialiștii din insti
tutele de cercetare și învățămînt au 
sprijinit conducerile întreprinderilor 
în stabilirea unor obiective și ac
țiuni de modernizare, care să fie 
realizate cu forțe proprii. în felul 
acesta, cercetarea științifică a pri
mit un binefăcător impuls.

Modul in care au acționat orga
nizațiile de partid pentru anga
jarea mai hotărită a cercetării in 
sprijinirea întreprinderilor econo
mice a fost analizat recent de către 
secretariatul comitetului județean de 
partid. S-a apreciat, cu acest prilej, 
implicarea colectivelor de cercetare 
$1 proiectare în soluționarea unui 
număr de aproape 700 teme, între 
care peste 450 vizează asimilarea de 
produse noi si modernizarea unor 
produse aflate In fabricație, precum 
si aplicarea unul număr de 130 teh
nologii noi ce vizează înlocuirea im
porturilor șl reducerea costurilor de 
fabricație. Ideile și acțiunile de 
aplicare a lor aparțin filialei Insti
tutului de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică pentru echipa
mente energetice. Centrului de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică pentru utilaje din industria 
alimentară și tehnica frigului. Insti
tutului de chimie. Beneficiari — 
Combinatul de utilaj greu din Cluj- 
Napoca, „Tehnofrig", „Sinterom". 
„Someșul", „Armătura", întreprin
derea de electronică industrială și 
de automatizări, alte Întreprinderi.

CLUJ

Se înțelege, la finalizarea proiec
telor de conlucrare între cercetare și 
producție sînt antrenate și cadre di
dactice universitare și studenți, ceea 
ce asigură — așa cum a indicat 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul vizitei de lucru intreprinse. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în județ în toamna anului trecut — 
legarea mai strinsă a cercetării cu 
învățământul și producția, accen
tuarea contribuției creației științifice 
la progresul economico-social al 
patriei.

în analiza efectuată de secre
tariatul comitetului județean de 
partid s-a arătat că, acum, toate uni
tățile de cercetare și învățămînt sînt 
angajate în realizarea, împreună cu 
întreprinderile, a unor produse de 
'înalt nivel tehnic, pentru echiparea 
unor unități economice din țară și 
din străinătate, pentru asimilarea și 
extinderea în producție a unor teh
nologii modeme de mare producti

vitate. Totodată, 
din programele 
acestor unități a 
rezultat că este 
încă mic nu
mărul temelor 
de cercetare-pro- 

lectare care privesc domenii 
prioritare — ceea ce impune ca 
organizațiile de partid și orga
nele de conducere colectivă să ia în 
studiu o serie de probleme princi
pale prevăzute în programele da 
modernizare, cum ar fi proiectarea 
de roboți industriali, realizarea unor 
linii de automatizare flexibilă, ex
tinderea utilizării informaticii și teh
nicii de calcul, intensificarea și pu
nerea în valoare a noi surse da 
energie, proiectarea șf aplicapea de 
tehnologii pentru reducerea consu
murilor de materiale șl energie,

Experiența unor unități de cerce
tare șt întreprinderi din județ de a 
efectua studii comparative cu pro
duse sau tehnologii similare pe plan 
mondial, înainte de a se trece la 
efectuarea cercetărilor, trebuie să 
constituie o preocupare mai susți
nută din partea colectivelor din uni
tățile de cercetare și producție. Iar 
organizațiile de partid și conduce
rile unităților de cercetare științifi
că — cu sprijinul institutelor cen
trale — să asigure toate condițiile 
pentru creșterea eficienței cerce
tării și Sporirea contribuție! aces
teia la modernizarea continuă a pro
ducției. Cu aportul cercetătorilor 
trebuie să fie abordate, cu priori
tate, și problemele calității, avîn- 
du-se în vedere atît caracteristicile 
funcționale, constructive, cit și cele 
economice — consumuri, producti
vitate, costuri, gradul de valorifi
care a materiilor prime, eficiența la 
export.

O mai strinsă șl activă conlucrare 
în acest sens intre organizațiile de 
partid din unitățile de cercetare și 
cele din producție, din institutele de 
invătămint superior este nu numai 
binevenită, ci si necesară, ea deter- 
minînd o mai înaltă răspundere, mal 
multă operativitate și consecvență 
în aplicarea măsurilor inițiate.

Marin OPREA 
corespondentul „Scînteii"

„Criteriul de apreciere a activității 
de partid îl constituie, neîndoielnic, 
faptele, rezultatele concrete ale mun
cii" — arăta, in conferința organiza
ției județene de partid Vaslui, tova
rășul Grigore Munteanu, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal Vaslui, 
După care continua astfel : „Cu toa
te bunele rezultate obținute in activi
tatea economico-socială, în criticile 
formulate aici ne-am regăsit și noi. 
cei ce purtăm răspunderea în condu
cerea organizației municipale de 
partid. Este adevărat, pe total ne-am 
depășit prevederile de plan la 
principalii indicatori economici. Tre
buie să recunoaștem sincer, autocritic, 
că nu am acționat cu toată fermita
tea pentru mobilizarea mai activă la 
îndeplinirea sarcinilor economice a 
comuniștilor, a celorlalți oameni ai 
muncii din toate unitățile. Am pier
dut din vedere că mai avem organi
zații de partid — cum sînt cele din 
unitățile industriei prelucrării lem
nului și industriei ușoare — care lu
crează încă Sent, 
greoi și ineficient, 
nu întreprind ac
țiuni proprii, cu 
efecte directe, 
măsurabile, pen
tru punerea în 
valoare a Întregii capacități 
profesionale a oamenilor muncii, 
crearea tuturor condițiilor necesare 
mai bunei desfășurări a procesului 
de producție și. in special, pentru 
realizarea producției fizice. Și nu am 
intervenit la timpul necesar, cu exi
gență, prin control și îndrumare ne
mijlocită, pentru înlăturarea neajun
surilor.

Ce măsuri au fost Întreprinse In 
răstimpul care a trecut de atunci și 
cu ce rezultate 7 Controalele comple
xe și analizele Ia fața locului desfă
șurate de curînd în două din aceste 
unități au arătat că. Intr-adevăr, spi
ritul critic si autocritic a fost con
structiv. Comitetele de partid de la 
întreprinderea de prelucrare a lem
nului și întreprinderea „Textila" și-au 
îmbunătățit simțitor stilul și meto
dele de muncă, urmărind îndeaproa
pe realizarea tuturor măsurilor si 
hotăririlor adoptate, exercitindu-si 
efectiv rolul de conducător politic in 
unitățile respective.

— Activitatea de partid desfășura
tă sistematic, mai plină de conținut 
și evitînd formalismul, a început 
să-și arate roadele — ne spunea 
Ion Marcu. secretarul comitetului de 
partid din prima unitate. Cunoaște
rea detaliată a sarcinilor de către 
fiecare comunist și om al muncii. în
tărirea răspunderii, organizarea mai 
bună a tuturor acțiunilor. întronarea 
ordinii și disciplinei au amplificat 
forța de acțiune a organizației noas
tre. ceea ce a avut drept rezultat re
cuperarea în scurt timp a restanțelor 
din anul precedent și, în primele 
două luni din 1988, chiar depășirea 
sarcinilor la productivitatea muncii, 
producția-marfă industrială si la 
export.

Eficienta muncii politico-organlza- 
torice, prezenta nemijlocită a cadre
lor de partid în rindul organizațiilor 
de bază, in mijlocul oamenilor au 
început să se facă simțite tot mal 
mult și la Întreprinderea Textila, 
unde comitetul de partid este acum 
mai activ, atenția indreptindu-se. in 

VASLUI

de producție 
muncii de partid

continuare, cu prioritate, spre cu
prinderea si rezolvarea mai opera
tivă, pină la capăt, a tuturor proble
melor de fond ale activității de 
partid.

Desigur că In producerea acestui 
reviriment al activității de partid din 
cele două unități productive un rol 
determinant l-a avut — cum era fi
resc si necesar — biroul comitetului 
municipal de partid, care, după con
ferința județeană, s-a preocupat mai 
îndeaproape de îndrumarea, sprijini
rea si controlul respectivelor comi
tete și organizații.

Acesta este un exemplu In care 
critica șl autocritica s-au dovedit e- 
ficiente. Evident, ar mai putea fi 
citate și alte exemple. Iată încă unul, 
din alt domeniu.

Tovarășii care au luat cuvintul in 
conferință au făcut observații critice, 
dar și propuneri judicioase pentru 
domeniul agriculturii. Ing. Vasile 
Nucuță. directorul Direcției agricole 
județene, arăta că județul duce lipsă 

acută de furajele 
necesare efecti
velor de anima
le : se obțin doar 
1 000—1 500 uni
tăți nutritive la 
hectar. Sigur, în 

ținutul Vasluiului multe terenuri 
sînt degradate, așezate In pantă. 
„Dar nici noi nu am făcut tot ce 
puteam și trebuia în acest sens" — 
a menționat vorbitorul. Care, apoi, a 
propus amenajarea si ameliorarea in 
mai multe etape, ca și mai buna pu
nere în valoare a importantei surse 
de furaje pe care o constituie pajiș
tile naturale. în cele insămînțate în 
acești ani, din cauza secetei, nu s-a 
instalat covorul erbaceu. Pentru în
dreptarea situației, ritmul anual al 
amenajărilor trebuie să ajungă obli
gatoriu la 11 000—12 000 ha. în acest 
fel, producția de furaje de pe cele 
62 000 ha se poate dubla. Aceasta ne
cesită acțiunea conjugată a organis
melor județene, a tuturor conduceri
lor unităților deținătoare de pajiști.

Comitetul județean de partid a 
hotărit ca propunerea să fie mate
rializată, eșalonat. Iar etapa prevă
zută pentru acest an a și fost declan
șată. Din cele 18 000 ha s-au și rege
nerat aproape 5 000 ha ; în același 
timp, In luna ianuarie — continuin- 
du-se nivelarea și combaterea ero
ziunii solului — s-au efectuat lucrări 
pe 4 700 ha ce urmează a fi însămîn- 
țate în această primăvară. Pentru a 
se asigura sămința, au fost înființate 
șase ferme semincere (pe 2100 ha), 
ceea ce va permite derularea nor
mală a activității de îndeplinire a 
măsurii adoptate.

Cum scriam mai sus. exemplele 
ar putea continua. Pentru că In*  con
ferința extraordinară a organizației 
județene de partid de la 
Vaslui spiritul critic, constructiv a 
fost dominant in cadrul dezbate
rilor. Era firesc. Tot așa cum 
firesc este ca toate criticile îndrep
tățite și propunerile valoroase care 
au fost exprimate atunci să consti
tuie acum obiective pe agenda coti
diană de lucru a organelor și orga
nizațiilor de partid.

Petru NECUEA 
corespondentul „Scînteii"

Comuna Turț, județul Satu Mare î noul spital (stingă) și noul complex de prestări servicii (dreapta)
Foto t S. Cristian

Contractarea produselor agroalimentare 
destinate fondului de stat 
-prin acțiuni mai eficiente

S-a spus nu o dată : acolo unde 
principiul autoaprovizionării a fost 
înțeles și aplicat corect, acolo unde 
s-a manifestat inițiativă și interes, 
rezultatele pozitive n-au întîrziat să 
apară. Localități și chiar județe în
tregi. care înainte așteptau mult 
sau aproape totul de la fondul cen
tral, au ajuns să fie în măsură să-și 
asigure integral sau aproape integral 
nevoile locale de consum ale popu
lației, livrind, totodată, importante 
cantități de mărfuri la fondul de 
stat.

Și în județul Bistrița-Năsăud, ase
menea multor altor județe, s-au obți
nut în ultimii ani rezultate semnifi
cative ân domeniul autoaprovizionă
rii, sporind atît fondul local de con
sum, cît și disponibilitățile pentru 
fondul central de produse agroali
mentare. Astfel, 
în 1987. livrările 
de la gospodării
le populației au 
fost mai mari de- 
cît în anul prece
dent cu peste 2 300 
bovine. 1 700 porcine. 33 tone 
carne de pasăre. Peste media 
județului au fost livrările de lapte 
de vacă din comunele Sînmihaiu 
de Cîmpie, Monor, Teaca, Miceștii 
de Cîmpie ș-a. Aceste rezultate pozi
tive se datoresc, in bună măsură, 
preocupării organelor locale de par
tid și de stat, care au analizat siste
matic stările de lucruri din fiecare 
unitate administrativ-teritorială, sta
bilind de fiecare dată măsuri de na
tură să asigure sporirea cantităților 
de produse livrate la fondul central 
și local de autoaprovizionare. Și to
tuși, localitățile bistrițene au rămas 
datoare la fondul de stat cU anumite 
cantități, în unele cazuri chiar im
portante, de bunuri. în 1987, bună
oară, s-au Înregistrat nerealizări. 
față de planul județean de autoapro
vizionare și față de contractele în
cheiate. la carne, lapte, fructe, ce
reale, cartofi, legume, situație care, 
după rezultatele „la zi", este pe cale 
să se repete și în acest an. De ce 7

In loc să meargă contrac- 
tanții în gospodării... Trebuie 
spus din capul locului că localitățile 
bistrițene beneficiază de condiții na
turale prielnice pentru dezvoltarea 
agriculturii. îndeosebi în domeniul 
zootehniei și pomiculturii, unde 
există bogate tradiții, un puternic 
potențial de producție. Condiția e- 
sențială pentru obținerea randamen
telor scontate, pentru' utilizarea efi
cientă a capacităților disponibile, 
constă In buna organizare a activi
tății, în coordonarea unitară a efor
turilor. Cine trebuie să realizeze In 
practică acest lucru 7

Așa cum prevăd reglementările 
legale, rolul principal de organiza

tor al producției agricole in profil 
teritorial — atit in unitățile de stat 
șl cooperatiste, cît și in gospodăriile 
populației — revine consiliilor popu
lare, ca organe menite să înfăptu
iască efectiv, pe plan local, princi
piile autoconducerii și autoaprovizio- 
nârii. Desigur, nu este o sarcină 
ușoară, avînd In vedere multiplele 
responsabilități ale primăriilor. Dar 
dacă se acționează cu răspundere și 
perseverență, dacă se urmăresc sis
tematic sarcinile, rezultatele nu pot 
fi decât pozitive.

în această perioadă consiliile popu
lare au obligația să întocmească și 
să înmîneze fiecărui producător 
(care deține teren agricol în pro
prietate sau In folosință) planul de 
culturi și de creștere a animalelor. 
Tot în această perioadă se încheie 

PE TEME DE AUTOAPROVIZIONARE
contractele de livrare a produselor 
la fondul de stat. Sint activități de 
cea mai mare importanță, de care 
depind In bună măsură rezultatele 
ulterioare ale înfăptuirii programu
lui de autoaprovizionare. Cum înțe
leg primăriile bistrițene să se achite 
de sarcinile pe această linie 7

...Sîntem In comuna Rebrișoara. 
Aici au fost constituite inițial trei 
echipe, alcătuite din reprezentanți 
ai primăriei, cooperației de produc
ție și achiziții, întreprinderilor ju
dețene contractante, cu sarcina să 
se deplaseze din casă In casă, să 
discute cu oamenii spre a definitiva 
împreună planurile de producție șl 
obligațiile contractuale la fondul de 
stat. Numai că lucrurile s-au petre
cut În multe cazuri... invers I

— Știți, era mal incomod să mer
gem pe la fiecare, așa că am conve
nit să-l convocăm pe unii săteni la 
primărie — ne spune Leon Moraru, 
vicepreședinte al consiliului popu
lar comunal. Stăm de vorbă aici In 
birou și, după ce definitivăm hîrti- 
ile, le trimitem acasă prin paz
nici (?!).

Un asemenea „stil" de muncă — 
chiar dacă se aplică doar în unele 
cazuri — este anacronic din cel puțin 
două motive : 1) sătenii sint puși pe 
drumuri ; 2) deplasarea echipelor in 
gospodăriile cetățenilor nu are doar 
un scop protocolar. Prin prezența la 
fața locului, prin analiza concretă a 
condițiilor reale șl posibilităților de 
producție se pot stabili programe și 
planuri realiste, existînd astfel și 
garanția îndeplinirii lor. Or, dacă 
totul se rezumă la dialoguri de „bi
rou". atunci nu mai surprinde faptul 
că livrările la fondul de stat ale co
munei respective sînt mult rămasa 
în urmă la unele produse.

„Situația din birou și cea 
din comună. Ilva Mică> 
primăria a considerat că „nti 
mai are rost" să se consulte cu 
oamenii cind întocmește planurile de 
producție. A alcătuit un fel de „țin
tar", pe mai multe tipuri de gos
podării cetățenești, pe baza căruia 
completează — de asemenea din 
birou — planurile individuale. Cum 
arată aceste planuri ? După „țin
tarul" făcut de primărie, mai 
bine de un sfert din familiile co
munei (care dețin între 1—5 ari de 
teren) ar trebui să crească doar 
15 găini, 4 iepuri, o familie de al
bine și să obțină 0,150 kg gogoși da 
mătase. Atît și nimic mai mult. Cu 
alte cuvinte ar fi o abatere de la pla

nurile primăriei 
dacă cineva ar 
crește pentru ne
voile proprii șau 
pentru fondul de 
stat... un porc, o 
vacă sau o oaie I 

— Șl se respectă asemenea „pla
nuri" 7 — îl întrebăm pe Emil Beșa, 
vicepreședintele consiliului popular.

— Nu prea...
Atunci pentru ce se mal Întocmesc? 

Doar așa ca să existe niște hlrtil 7 
Ca la un eventual control să se ara
te că există planuri de defalcare a 
sarcinilor de producție 7

Ce-ar trebui să fie. în fapt, planu
rile întocmite de consiliile popu
lare 7 Prin aceste planuri — care 
constituie corespondente ale progra
mului de autoconducere și autoapro
vizionare la nivelul fiecărei familii 
țărănești — consiliile populare ar 
trebui să asigure organizarea pro
ducției, realizarea resurselor de 
consum ale sătenilor, precum și can
titățile de produse din care să se 
constituie fondul de stat. De realis
mul lor, de importanta care se a- 
cordă acestor planuri depinde, in fi
nal, realizarea contractelor, a pro
gramelor de autoaprovizionare la 
nivelul comunelor și județelor. Or, 
dacă unele primării mai tratează 
respectivele planuri ca pe simple 
hlrtil; fără valoare, și întocmirea lor 
ca o activitate formală, atunci și re
zultatele vor fi la fel.

O seamă de deficiențe în stilul da 
muncă, insuficienta implicare a uno
ra dintre primăriile bistrițene in or
ganizarea producției din gospodăriile 
populației au dus la faptul că anul 
trecut nu s-au asigurat in județ de
ci t efective reduse de purcei de 
lapte și pui de o zi pentru contrac- 
tanți. La fel. există serioase res
tanțe In livrarea furajelor ce tre
buiau puse la dispoziția contractan- 
ților (conform prevederilor în vigoa
re). situație valabilă și in ce privește 
contractele de purcei din acest an.

Milial IONESCU
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CALE LIBERĂ DISCIPLINEI ȘI RĂSPUNDERII Nobila înfruntare cu „nu se poate“...
«Urmare articolului „PE TRASEE

LE I.T.B. — CALE LIBERA... DISCI
PLINEI" (apărut în nr. 14 117 al zia
rului „Scinteia") vă informăm că 
aspectele semnalate au făcut oo.ectul 
unor ample analize cu toti factorii de 
răspundere politică și administrativă 
din depouri, autobaze, exploatări și 
Direcția I.T.B. care au atribuții și 
sarcini In legătură cu exploatarea 
vehiculelor, activitatea de mișcare, 
de dispecerizare și de control tra
fic, în plenarele extraordinare cu 
activul și adunările generale ale oa
menilor muncii» — se spune în răs
punsul prompt trimis redacției din 
partea comitetului de partid si con
ducerii I.T.B.

Deși s-au depus și se depun eforturi 
la toate nivelurile, pentru ridicarea 
pregătirii profesionale, a conștiinței 
și disciplinei intregului personal, 
pentru perfecționarea organizatorică 
și tehnică, trebuie să arătăm că la 
capitolul control și îndrumare activi
tatea a fost mai puțin perseverentă, 
dinamică și eficientă.

La nivelul Întreprinderii, al ex
ploatărilor si uzinei s-au efectuat o 
serie de analize și s-au stabilit mă
suri pentru înlăturarea tuturor 
neajunsurilor cunoscute de conduce
rile unităților, exploatărilor și între
prinderii, dar nu s-a reușit încă or
ganizarea unui control exigent, valo
rificarea pe deplin a capacității orga
nelor și organizațiilor noastre de 
partid, de masă și obștești, a condu
cerilor unităților pentru realizarea 
unei circulații ritmice, civilizate, la 
nivelul cerințelor publicului călător.

în viitor, vom acționa mai perse
verent. cu mai multă răspundere pen
tru reducerea pierderilor din progra
mele de circulație prin întărirea 
răspunderii personalului de întreți
nere din unitățile de exploatare, prin 
îmbunătățirea stării tehnice a căii de 
rulare si alimentării cu energie elec
trică a tramvaielor și troleibuzelor, 
prin creșterea operativității inter
vențiilor și intensificarea controlului 
pe trasee și la capetele de linii, efec
tuat de membrii consiliului de con
trol muncitoresc, de cadre de răs
pundere din depouri, autobaze și 
servicii funcționale.

Pentru întărirea disciplinei perso
nalului de mișcare și întreținere șl

mal buna organizare a activității, în- 
cepind cu luna ianuarie a.c. au fost 
reluate acțiunile echipelor de con
trol al oamenilor muncii din cadrul 
sectoarelor teritoriale, din marile 
unități economice și de la nivelul 
Consiliului popular al municipiului 
București, în colaborare ca echipe 
I.T.B. formate din cadre cu munci 
de răspundere. La nivelul Secției de 
depanare și dispecerizarea circula
ției s-a efectuat o redistribuire a 
personalului de dirijare șl control 
trafic, în funcție de complexitatea 
postului șl posibilitățile personalului,

în vederea unei mai bune cuprinderi 
a rețelei de transport.

Vă asigurăm că aspectele critice 
semnalate de ziarul „Scinteia" în 
articolul „Pe traseele I.T.B. — cale 
liberă... disciplinei" sint de un real 
folos bunului mers al activității în
treprinderii noastre. Mulțumindu-vă 
pentru ajutorul acordat, sperăm ca șl 
în viitor să fiți alături de noi în 
scopul eliminării neajunsurilor care 
se mai manifestă încă pe traseele de 
transport în comun".

La scurtă vreme după apariția ar
ticolului amintit, conducerea între
prinderii de transport in comun 
București a organizat și o amplă 
dezbatere pe tema disciplinei la care 
au luat parte peste 800 de vatmani, 
șoferi si controlori. în principal din 
rindul acelora care au săvirșit diver
se abateri de la disciplina muncii. 
Cu un puternic caracter educativ, 
dezbaterea a pus în evidentă aspec
tele care favorizează si conduc la 
actele de indisciplină, precum si mo
dalitățile cele mai eficiente de com
batere a acestora. Pe primul plan — 
asa cum se sublinia si in articolul 
publicat in ziarul nostru — este ne

cesară întărirea controlului preven
tiv, exigent susținut la toate nive
lurile si compartimentele. După cum 
a reieșit si din intervențiile celor 
prezenti. cea mai mare însemnătate 
o capătă in momentul de fată starea 
tehnică a vehiculelor, modul in care 
se efectuează reparațiile. De calita
tea acestora depinde — in primul 
nnd — numărul tramvaielor, trolei
buzelor si autobuzelor aflate in tra
seu. la dispoziția călătorilor, si nu de 
mărimea parcului care, asa cum 
arăta conducerea unității, nu este 
exploatat la capacitate. Iată de ce, 
trebuie să se analizeze si să se înțe
leagă bine că diminuarea numărului 
de vehicule din cauza defecțiunilor 
— cum se intimplă zilnic pe aproape 
toate liniile — conduce la suprasoli
citarea celor rămase in traseu și im
plicit la grăbirea deteriorării lor. în 
plus, este știut că in vehiculele su
praaglomerate puțini sint cei care 
reușesc (sau vor) să perforeze bile
tul. Ceea ce are incă o dată reper
cusiuni asupra veniturilor I.T.B. 
care, la fel ca orice altă unițate e- 
conomică. trebuie să se autofinan- 
teze. Ca atare, o primă sarcină a con
ducerii întreprinderii o constituie 
asigurarea unor reparații de calita
te. a unor piese de schimb cores
punzătoare. respectarea riguroasă a 
dispozițiilor in această privință. în 
felul acesta se va concretiza o condi
ție obiectivă pentru respectarea rit
micității programate. evitîndu-se 
supraaglomerarea si degradarea ve
hiculelor. Ceea' ce. în momentul de 
fată, trebuie spus. încă nu se înt'm- 
plă. Sînt încă linii pe care se 
circulă necorespu -zător (ca. de 
pildă, autobuzele de pe linia 101). 
continuă să se mamfes’e. de a- 
semenea. acte de indisciplină (pre
cum în cazul șoferilor de Pe au
tobuzele 333 șl 334. pentru care re
tragerea înainte de vreme si fără 
călători a devenit curentă). Iată 
așadar de ce subscriem ideii enun
țate în răspunsul primit din partea 
conducerii I.T.B. că este necesar să 
se acționeze cu mai multă fermitate 
în continuare pentru a se asigura 
cale liberă disciplinei și răspunderii.

Ion MARIN

(Urmare din pag. I)
noi valori în patrimoniul 
dezvoltării, al patriei.

Am fost zilele trecute la 
întreprinderea „Laromet" 
din Capitală. Vechea Uzină 
de laminate neferoase a 
trecut, în ultimul deceniu, 
printr-un proces de totală 
prefacere (se află acum 
într-a... șasea etapă de 
dezvoltare). E un efort de 
aliniere la modernitatea în
tregii noastre industrii noi. 
Dar poate că lucrul cel mai 
Important care se intimplă 
aici este intensa strădanie 
a metalurgiștilor de a-i 
oferi economiei naționale 
acele produse tehnice com
plicate, de mare finețe teh
nică menite să elimine. In 
final, întregul efort valutar 
al importurilor la acest 
capitol. Cum altfel să 
numești această temerară 
acțiune, dacă nu patrio
tism 7 Concret. aplicat, 
materializat în valori 1 7

Doi ingineri de la servi
ciul planului (dar cu cite 
30 de ani de experiență în 
producție). Nicolae Marin 
și Nicolae Stoica, au reali
zat o tehnologie originală 
pentru fabricarea unei 
largi grupe de țevi profi
late. cu pereți subțiri și cu 
destinații variate (toate 
eliminînd, cu deosebit suc
ces. un foarte costisitor 
import). îi preocupa de 
mult această idee, mereu 
1 se adresa uzinei întreba
rea dacă nu cumva a re
zolvat fabricarea acelor 
țevi și cei doi asistau cu 
strângere de inimă la răs
punsul negativ pe care-1 
dădea uzina......Și mă gin-
deam — spune ing. Nico
lae Marin — că răspunsul

nostru îi determina pe res
pectivii beneficiari să se 
îndrepte din nou sore im
porturi. deci încă niște 
bani din avuția țării vor 
merge să umple buzuna
rele altora", Pină cind, 
intr-o zi, și-au spus că 
dacă iși vor folosi toată 
experiența și toată pregă
tirea lor, nu se poate să nu 
găsească soluția... Nu era 
deloc un lucru simplu. Un 
anume „secret" nu se lăsa 
nicicum descoperit. Au 
lucrat luni și luni, mai 
Intii pe machete, apoi 
practic, in secția de pro
ducție, Rind pe rind au 
intrat In acest „joc" cu 
necunoscutul tot mai multi 
oameni, maistrul princi
pal Gheorghe Dumitru, a- 
poi oamenii din formațiile 
lui de lucru... Foarte mul
te momente grele au tre
buit să fie învinse...

— Dar — spune acum 
inginerul Marin. zîmbind 
și privindu-și mîinile cu 
pielea tăbăcită si crăpată 
în care uleiul negru a pă
truns adine — nu efortul, 
nu orele de nesomn, nu 
munca fizică pentru în- 
fringerea îndărătniciei me
talului a fost lucrul cel 
mai greu. Dacă vreți să 
știți, asta a fost latura pal
pitantă. cea mai frumoasă, 
din toată bătălia asta. Cel 
mai greu a fost să rezis
tăm. să ne facem că nu-i 
auzim pe cei care, de la 
început si pină la reușită, 
spuneau că ce vrem noi 
nu se poate. Destui au 
fost. Unii chiar cu argu
mente ce păreau solide. în 
orice caz cu pretenții doc
te. Au fost momente in 
care ne-am aflat în cum
pănă... Dacă unui insucces

la o probă 1 se adaugă 
vorba si zimbetul de neîn
credere ale unora care stau 
pe margine și parcă n-ar 
avea alt scop decit să te 
vadă că te-ai lăsat păgu
baș. ți-e și mai greu, mul
tă putere iți trebuie ca Să 
te ridici și să pornești mai 
departe...

— De unde ați luat pu
terea asta 7

— Mereu și mereu ne 
Întoarcem la gîndul acela 
de la început, la decizia 
aceea ca un jurămînt. că 
se poate, că trebuie să re 
poată, că tara noastră are 
nevoie de acest produs, că 
prea e scump si necesar... 
Și dacă alții, undeva în lu
mea largă, l-au făcut, nici 
ei n-au ajuns la el fluie- 
rind. și că deci sintem și 
noi in stare de efort, și 
noi avem puterea de a-1 
realiza...

Cazul descris acum are o 
mulțime de asemănări — 
pină la Identificare — cu 
toate exemplele înșirate la 
începutul acestor rinduri. 
Dintre toate, important, 
poate cel mai important, 
este un anume punct co
mun al luptei cu scepticul, 
cu nefericitul „nu se poa
te". Pentru că și In acele 
cazuri, in plină atmosferă 
de elan, de fierbinte fră- 
mîntare pentru realizarea a 
ceva ce nu s-a mai făcut 
și care ar reprezenta o va
loare certă pe scara Pro
gresului nostru, s-au găsit 
voci care, insinuant sau 
pe tonul deplinei autorități 
în materie. au lansat 
descurajantul „Ascultați la 
mine, ce vreți voi nu se 
poate 1“ Sau : „Nu vă 
pierdeți vremea cu cai 
verzi pe pereți. Nu e mai 
sigur si mai simplu să fa

ceți ce ați mai făcut 7". Au 
fost si cazuri (mi s-a Isto
risit la întreprinderea 
„Emailul Roșu" din Me
diaș) cind un drum al cer
cetării și al elaborării unei 
soluții cu totul originale 
pentru un produs care 
urma să aducă enorme fo
loase unei intregi ramuri 
industriale, a fost între
rupt, pentru un timp, toc
mai prin efectul nefast al 
vorbelor de neîncredere și 
descurajare strecurate în- 
tr-un moment de poticni
re. Și dacă în toate cazu
rile amintite oamenii au 
găsit in ei puterea de a se 
împotrivi acelui blazat 
(sau comod, sau acrit, sau 
mult prea prudent) „nu se 
poate !“ a fost pentru că 
in sufletul și in cugetul lor 
trăiește cu intensitate sim- 
țămintul răspunderii, al 
datoriei față de istoria 
prezentă a României, care 
se făurește prin cutezanță, 
prin tenacitate, prin aspi
rația spre înălțimi trans
pusă în efort concret si in 
realizări de excepție. Con
știința datoriei, dominind 
ființa și existența noastră, 
este in măsură să destra
me neîncrederi și blazări, 
întunecatele văluri întin
se de spiritul rutinier al 
comodității, meschinăriei, 
resemnării. în toate cazuri
le amintite (și cîte alte mii 
și mii au mai fost și mai 
sint !) peste ,.nu se poate" 
s-a trecut, cu mai multă 
său mai putină ușurință, 
întotdeauna cu succes. Și 
cît de tonic, si cit de cu
rat este aerul înălțimii a- 
tinse atunci cind. pe vâr
ful ei. strălucește aurul 
unei creații a cărei valoa
re sporește forța de pro
gres a tării tale l

DE LA C.E.C.
Titularul unui instrument de eco

nomisire are oricînd posibilitatea 
să ceară înscrierea în acesta a 
unei clauze de împuternicire, prin 
care să acorde dreptul de a dispu
ne de sumele economisite și altor 
persoane (cel mult două) pe care le 
indică pe documentul de depunere, 
în instrumentul de economisire 
respectiv se inscriu de către C.E.C. 
numele, prenumele și anul nașterii 
persoanelor împuternicite.

De clauza de împuternicire pot 
beneficia numai persoanele ma
jore, ea acționând numai pe timpul 
vieții titularului instrumentului de 
economisire.

Clauza de împuternicire poate fi 
modificată sau anulată în timpul 
vieții titularului numai de către 
acesta.

Dacă la emiterea libretului nu a 
fost introdusă clauză de împu
ternicire, ulterior, cu ocazia unei 
operații de depunere chiar și pen
tru suma de 5 lei. titularul instru
mentului poate introduce clauză de 
împuternicire.

Depunătorii care efectuează depu
neri pe numele altor persoane pot 
cere la prima depunere introdu
cerea in favoarea lor sau a altor 
persoane a clauzei de împuterni
cire.

Minorii nu pot fi trecuți la clauza 
de împuternicire.

Minorii care efectuează depuneri 
pe numele lor pot introduce clauza 
de împuternicire numai dacă au 
împlinit vîrsta de 14 ani.

Titularul unui instrument de 
economisire are dreptul să stabi
lească prin „dispoziție testamenta
ră" persoanele fizice sau juridice 
care să dispună de sumele econo
misite Ia C.E.C. după decesul său. 
Dispoziția testamentară se înscrie 
în fișa de cont a instrumentului de 
economisire. Ea poate fi revocată 
sau modificată numai de către titu
larul depunerilor.

Minorii care efectuează depuneri 
pe numele lor pot introduce dispo
ziții testamentare numai dacă au 
împlinit vîrsta de 14 ani și se în
trețin singuri.
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Maximă atenție realizării ritmice a planului

ORDINE Șl DISCIPLINĂ 
Șl IN SCHIMBUL DE NOAPTE!

Continuăm astăzi sondajul „Scînteii" privind modul in care 
este organizată producția și cum este asigurată asistența tehnică 
in schimbul de noapte in unități industriale din economie, prima 
parte a anchetei fiind publicată pe 22 martie. Mai exact, în rindu- 
rile ce urmează vom prezenta atit experiența valoroasă privind

organizarea producției și a muncii, cit și unele aspecte ce trebuie 
îmbunătățite în activitatea a două puternice colective munci
torești : întreprinderea „Metalotehnica" din Tîrgu Mureș și 
întreprinderea de rulmenți grei din Ploiești.

La întreprinderea „Metaiotehnica" din Tîrgu Mureș

Indici superiori în folosirea 
tuturor utilajelor

Pe un drum bun, 
care duce la recolte mari

La întreprinderea „Metalotehnica" 
din Tirgu Mureș — considerată me- 
canicul-șef al industriei constructoa
re de mașini textile — toate secțiile 
de producție și atelierele de bază 
care le deservesc iși desfășoară ac
tivitatea in trei schimburi. Practic, 
în schimbul de noapte se execută fie 
utilaje începute in schimburile ante
rioare și care au ciclu lung de fabri
cație, fie repere noi, de serie mică, 
cuprinse între 5 și 200 bucăți. Mo
tive suficiente, așadar, ca la fiecare 
loc de muncă să se manifeste ma
ximă atenție față de calitatea pro
ducției realizate. Cum insă fără o 
asistență tehnică ireproșabilă, asigu
rată pe întregul flux de fabricație, 
realizarea unor produse de calitate 
este de neconceput, să vedem cum 
se muncește în întreprindere în 
schimbul III.

O primă constatare. Pentru a face 
față solicitărilor sporite ale benefi
ciarilor interni și partenerilor ex
terni. măsurile organizatorice luate 
în ultimul timp au vizat, între altele, 
gruparea fabricării unor repere cu 
configurație geometrică asemănătoa
re, cum ar fi : axe, bucșe, piese 
ștanțăte etc. și constituirea, pe ge
nuri de operații, a unor ateliere spe
cializate. Noul sistem de organizare 
amuncli are efecte pozitive atît asu
pra creșterii productivității, cit și a 
activității desfășurate în schimbul de 
noapte, cind trebuie să se realizeze 
lucrări și produse de cea mai bună 
calitate.

Ora 22,15. La secția mecanică III, 
ca de altfel peste tot in întreprindere, 
cei 165 de muncitori din schimbul de 
noapte — strungari, frezori, rectifi
catori etc. — și-au început activita- 

.tea. Maistrul-coordonator Markus 
Ludovic și inginerul proiectant Co- 
riolan Bucur, responsabil cu asisten
ța tehnică pe intreprindere, și-au 
preluat atribuțiile încă de la ora 22. 
Nu înainte insă ca specialistul cu 
asistența tehnică, inginerul Gheor- 
ghe Gliga — de la care s-a preluat 
„ștafeta" din schimbul II — să pre
zinte o situație a activității de pină 
atunci a secției.

— Pe scurt, raportează inginerul 
Gliga, mașinile așchietoare, precum 
și cele 10 mașini cu comandă nume
rică au funcționat normal, indicele 
de utilizare a mașinilor și utilajelor 
fiind de 98 la sută. Majoritatea re
perelor programate la mașina de ho- 
nuit și la alte utilaje au fost execu
tate potrivit programului înscris in 
„Caietul tehnic".

în secția mecanică III, ca de altfel 
și în alte puncte, „fierbinți" ale pro
ducției — cum este secția mecanică 
II sau atelierul de sculărie — pentru 
asigurarea unei bune asistențe teh
nice în schimbul III — cind munca 
oamenilor se desfășoară, de regulă, 
în condiții mai deosebite — activita

tea celor trei maiștri „de noapte" 
(Markus Ludovic, Alexandru Uifă- 
lean, Demeter Attila, la data son
dajului nostru) a fost susținută de 
o echipă operativă de intervenție, 
alcătuită din lăcătuși și electricieni, 
de doi C.T.C.-iști, iar pentru asigu
rarea, la nevoie, a asistentei tehnice 
la mașinile cu comandă numerică — 
de un electronist. O altă remarcă : 
aici, ca și în celelalte secții produc
tive, magaziile cu S.D.V.-urile ne
cesare aprovizionării operative cu 
scule și dispozitive sînt situate in 
imediata apropiere a halei de fabri
cație. Avantajul ? „în acest mod — 
aprecia maistrul coordonator — înlo
cuirea unor Scule uzate sau deterio
rate, în timpul procesului de produc-; 
ție, ca și efectuarea unor depanări, 
nu durează mai mult de 5 minute".

Dar, din cite am constatat, nu nu
mai acesta este „secretul" atingerii 
unui indice ridicat de utilizare a ma
șinilor și utilajelor. Să argumentăm, 
luind ca punct de reper subansam- 
blele mașinii de honuit, utilaje de 
înaltă tehnicitate. La această mașină, 
ca și la alte utilaje, reperele de mare 
finețe tehnică (și nu numai ele) se 
execută pe baza unor desene sau, în

La întreprinderea de rulmenți grei din Ploiești

Angajamentul a fost depășit
în adunarea generală a oamenilor 

muncii de la întreprinderea de rul
menți grei din Ploiești, care a avut 
loc la începutul lunii trecute, s-a ho- 
tărit ca planul la export pe primul 
trimestru al anului să fie realizat cu 
10 zile mai devreme. Ca urmare, con
siliul oamenilor muncii a acționat in 
ultimul timp cu mai multă fermitate 
pentru respectarea angajamentului 
luat, una din măsurile stabilite vi- 

Din sondajele efectuate rezultă așadar că, in gene
ral, schimburile de noapte sînt judicios organizate, în 
multe cazuri activitatea desfășurîndu-se la fel de bine 
ca in celelalte schimburi. Iar acolo unde activitatea 
productivă este temeinic organizată, unde se acordă o 
atenție deosebită ordinii și disciplinei, se creează pre
mise ca in schimbul III producția să fie realizată rit
mic, integral, la un inalt nivel calitativ. In acest sens 
merită a fi remarcat stilul de lucru impus de consi
liile oamenilor muncii de la întreprinderile „Metalo
tehnica" din Tîrgu Mureș și de rulmenți grei din Plo
iești, unde s-a dovedit că printr-o asistență tehnică 
bine pusă la punct producția se derulează normal, 
sarcinile de plan fiind îndeplinite și chiar depășite.

Totuși, așa cum a rezultat din sondajele efectuate, 
in unele unități persistă o serie de lipsuri care, neîn
doielnic, se răsfring asupra ritmului producției. Bună
oară, la întreprinderea de pompe „Aversa" din Capi
tală. cu toate că activitatea este foarte bine organizată 
in sectoarele calde, producția fizică — adică pompele 
— nu se finalizează ritmic pentru simplul motiv că

sectoarele de prelucrări lucrează sub capacitate, iar ac
tivitatea de montaj este inexistentă iu schimbul III. 
De asemenea, numeroase lipsuri se manifestă la între
prinderea mecanică din Gheorgbeni, unde au fost 
depistate o serie de „canale" prin care se risipesc in 
mod nejustificat timp și energie electrică.

Iată, așadar, citeva aspecte care vin să întărească o 
singură idee : pe de-o parte, acolo unde activitatea in 
schimbul III este necorespunzător organizată și urmă
rită. ritmurile producției nu sînt cele înscrise în gra
ficele de execuție. Pe de altă parte, acolo unde con
siliile oamenilor muncii, organizațiile de partid acor
dă o atenție deosebită schimbului de noapte, verifică 
modul in care se desfășoară producția, rezultatele 
sint dintre cele mai bune. Ca atare, se impune ca 
factorii de răspundere din unitățile amintite să-și în
drepte atenția spre organizarea mai bună a muncii, 
astfel ca producția să fie realizată potrivit graficelor 
de lucru, in toate schimburile, inclusiv in cel de 
noapte.

raport de complexitatea piesei, a 
unor fișe tehnologice (întocmite de 
sectorul de proiectare constructivă), 
care-i indică lucrătorului desfășu
rarea detaliată a fiecărei faze de lu
cru. Un alt amănunt: fișele tehno
logice din fața lucrătorilor — mul
tiplicate cu ajutorul calculatorului — 
sint dublate de așa-zisele „fișe eta
lon", păstrate la șeful secției. Sco
pul ? Spre a-i servi maistrului, in
ginerului ori proiectantului să veri
fice, pe fluxul tehnologic, în peri
oada schimbului de lucru, exactita
tea și finețea execuției fiecărui re
per. Astfel de verificări au fost 
efectuate, bunăoară, prin sondaj, 
spre finalul schimbului III, între 
orele 3 și 4 dimineața. Adăugind aici 
și activitatea celor doi C.T.C.-iști din 
„corpul de control", care. în paralel, 
au făcut atit controale interfazice de 
lucru, cit și la capătul liniei de fa
bricație, avem imaginea unei asisten
țe tehnice riguroase, responsabile.

Asemănător s-a desfășurat activi
tatea și în secția mecanică II, la 
cea de S.D.V.-istică, precum și în 
atelierele de prelucrări la cald, grai- 
fere și de aparataj electric. Conclu
zia ? Una singură : prin acest mod 
de a concepe și asigura asistenta teh
nică în schimbul III, indicele de uti
lizare a mașinilor și utilajelor a 
ajuns, pe ansamblul întreprinderii, la 
peste 95 la sută, iar la mașinile cu 
comandă numerică — la 98 Ia sută.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

zînd întărirea asistenței tehnice in 
schimburile 2 și 3. Aceasta deoarece 
se mai întîmpla ca, dintr-un motiv 
sau altul, mai ales in schimburile de 
noapte, să se intirzie in mod nejus
tificat execuția unor operații. Expli? 
cațiile cele mai des auzite sunau 
cam așa : „s-a defectat un utilaj" ; 
„nu a avut cine să dea o soluție 
promptă la o problemă tehnică ivi
tă" și așa mai departe. Permanenti

zarea cadrelor tehnice care au da
toria să asigure asistența de specia
litate în schimburile de noapte s-a 
dovedit deosebit de utilă, efectele 
ei regăsindu-se în rezultatele obți
nute, în felul cum se realizează sar
cinile de plan. Bunăoară, in ziua de 
12 martie, deci înainte de termenul 
hotărit in adunarea generală, se lucra 
la ultima comandă pentru export cu 
termen de livrare în primul trimes
tru. Așadar, nimic deosebit nu lăsa 
să se întrevadă că obiectivul stabilit 
nu va fi îndeplinit. Și totuși...

...Puțin înainte de ora 23, tocmai 
cînd începeam raidul nostru de noap
te, în biroul directorului-adjunct al 
întreprinderii, Nicolae Oprea, făceam 
cîteva calcule pentru a vedea ce în
seamnă realizarea planului la export 
cu 18 zije mai devreme. „Cu 15 la 
sută mai mult decît sarcina stabilită, 
ne spune directorul-adjunct al între
prinderii, adică o producție supli
mentară de aproape 2 milioane lei", 
între timp, sună telefonul. După ce, 
răspunde cu un simplu „vin ime
diat", acesta ne spune că inginerul 
Ion Ciocan are o problemă tehnică 
presantă în secție și solicită sprijin.

— A intervenit o defecțiune la un 
centru de prelucrare, nu o putem re
media în noaptea aceasta, ne spune 
șeful secției. Și totuși, trebuie găsită 
o soluție. Neapărat vagonul trebuie 
să plece mîine.

împreună cu maistrul principal 
Constantin Ispas și regiorul Leonard 
Badea se fac calcule, reglaje la alte 
mașini. Operațiile de găurire și fre- 
zare la coliviile de rulmenți ce se 
făceau pe aceste centre de prelucra
re cu comandă numerică trebuiau 
acum realizate pe mașini universale. 
Se iau toate măsurile tehnice și or
ganizatorice necesare. La scurt timp 
începe prelucrarea pieselor. Totul 
decurge normal.

A doua zi, toate coliviile de la 
ultima comandă de rulmenți ce tre
buiau livrați se aflau în montaj. 
Se cîștigase o zi de lucru, de fapt o 
noapte. Dar ce] mai important lucru 
este că oamenii muncii de la între
prinderea de rulmenți grei din Plo
iești și-au onorat chiar în avans 
propriul angajament.

Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scînteii" 

în prima zi de primăvară calenda
ristică a acestui an (21 martie), uni
tățile agricole din județul GIURGIU 
aveau semănate o suprafață echiva
lentă cu 20 la sută din programul sta
bilit pentru această primăvară. Re
zultatele obținute de unele unități 
frunta;e din județ demonstrează că a- 
colo unde s-a organizat bine munca, 
în ciuda ploilor căzute, au fost rea
lizate viteze superioare de lucru, la 
această dată în unitățile respective 
fiind terminate insămințările cultu
rilor din epoca întii și a doua.

în primul rînd, exemplul 
fruntașilor. CooPeratorii din c4* 
lugăreni, recunoscuți printre cei 
mai harnici oameni ai județului 
Giurgiu, au obținut anul trecut re
colte bogate. Pentru aceste rezultate, 
ei au fost distinși cu inaltul titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare", pri
lej de mare satisfacție, dar și un 
puternic imbold pentru a obține și in 
acest an producții record. Firește, 
prima condiție a fost buna pregătire 
a campaniei de primăvară, semăna
tul in epoca optimă a fiecărei cul
turi. La unul din punctele de lu
cru stăm de vorbă cu inginerul-șef 
al unității, tovarășul Ion Slujitoru. 
reputat specialist în agricultura ju
dețului Giurgiu : „în acest an am 
pregătit mult mai bine decit în alți 
ani campania de insămînțări. ceea ce 
ne-a permis să încheiem lucrările la 
mazăre, să plantăm 10 hectare cu 
varză timpurie. 30 hectare cu ceapă 
și să repicăm peste 800 mii fire răsa
duri de. tomate timpurii. De aseme
nea, am terminat de semănat întreaga 
suprafață cu sfeclă, iar în următoare
le două zile încheiem semănatul celor 
299 hectare cu floarea-soarelui, ur- 
mind ca in următoarele zile să ne 
concentrăm activitatea in ferma de 
legume și, mai ales, la semănatul 
porumbului. Solele unde vom se
măna porumbul le-am pregătit cu 
cea mai mare atenție încă, din pri
mele zile ale primăverii cu sprijinul 
larg al mecanizatorilor cărora li s-a 
repartizat terenul in acord global. 
Pină acum, t!mpul instabil ne-a stîn- 
jenit în activitatea de semănat, dar, 
cu forțele mecanice și umane pe 
care le avem, printr-o bună organi
zare a muncii in cimp. vom reuși să 
incheiem semănatul in timp optim", 

într-o altă unitate, recunoscută 
pentru hărnicia oamenilor, pentru 
erija lor deosebită de a încheia în 
timpul optim activitatea la semă
nat, la C.A.P. Braniștea, stadiul lu
crărilor este mult, avansat față de 
alte unități agricole din jur. Coope
ratorii din Braniștea cunosc foarte 
bine ce înseamnă să pui sămînța in 
brazdă, la timpul optim. Tocmai da
torită acestei griji, am putea spune 
esențiale pentru un bun lucrător al 
pămîntului. anul trecut s-au realizat 
producții mari : 9 400 kg orz la hec
tar, 8 050 kg grîu, 25 100 kg porumb 

. stiuleț’. 40 000 kg legume la hectar.
Președinte’e unității și șef al secției 
de mecanizare. Uie Anculescu. ne in
formează că a incheiat semănatul 
m-’zării (100 ha), al sfeclei de zahăr 
1160 ha), al culturilor furajere, in 
prezent toate forțele fiind pregătite 
pentru pem'ănatul porumbului.

Obiectivul major — reali
zarea unor viteze de lucru la 
nivelul maxim cl posibilită-

Acum, problema cea mai importantă o constituie asigurarea unui front larg 
de lucru la pregătirea terenului

țjJor Am întîlnit în multe unități
agricole din consiliile unice agroin
dustriale Hotarele, Puține; u, Bănea- 
sa, Ghimpați, Bolintin-Vale o stare 
de mobilizare, o preocupare atentă 
pentru folosirea fiecărei ore bune de 
lucru. Președintele consiliului agro
industrial Hotarele, tovarășul Nico
lae Vișa, ne arăta că direcția princi
pală in care se acționează este crea
rea unui front larg de lucru la se
mănat. „Ne-am organizat în așa fel 
ca să avem teren pregătit în avans 
pentru cel puțin două zile la semă
nat. De aceea lucrăm, în măsura în 
care ne permite timpul destul de in
stabil, la pregătirea terenului fără 
pauze, în schimb prelungit pină la 
orele 21—22 noaptea, iar acolo unde 
este nevoie și in schimb de noapte 
pînfe dimineața. Procedînd astfel, 
putem depăși viteza zilnică stabi
lită pentru a încheia semănatul in 
timpul optim".

Aveam să ne convingem de spu
sele organizatorului de partid acolo

în județul Giurgiu, mă
suri pentru recupera
rea unor întârzieri, 
pentru lucrări de cea 

mai bună calitate

unde lucrau mecanizatorii pe solele 
zvîntate de la‘ unitățile agricole din 
Herăști, Hotarele și Izvoarele. La 
Greaca, de exemplu, mecanizatorii 
Ion Drăghiceanu, Gh. Benghe, Du
mitru Roșu și încă alți 13 colegi 
de-ai lor, in formații compacte lu
crau cu agregatele complexe la pre
gătitul terenului pentru semănatul 
porumbului. Inginerul-șef al unității, 
Vasile Pană, și șeful secției de me
canizare, Tudor Roșu, se declarau 
foarte mulțumiți de modul cum se 
muncea pămîntul. Era ora 18 șl trac
toriștii nici măcar nu aveau de gind 
să iasă curînd din brazdă.

De altfel, in toate stațiunile de 
mecanizare din județ, așa după cum 
ne asigura tovarășul Florin Ceuciu, 
directorul Trustului județean pen
tru mecanizarea agriculturii, a fost 
organizat schimbul doi la pregăti
rea terenului. în acest scop sînt fo
losiți și 408 corhbineri. mecanizatori 
de pe tractoarele S-l 500 si mecanici 
de ateliere care în această perioadă 
nu sint ocupați cu alte lucrări. In
terlocutorul nostru ne-a vorbit și da 
continuarea unei experiențe care 
anul trecut a dat foarte bune rezul
tate : pregătirea pentru fiecare 
cultură a numărului necesar de se
mănători, astfel incit nu mai este 
nevoie de modificarea mașinilor de 
Ia o cultură la alta, ciștigîndu-se 
peste două zile de lucru efectiv în 
cimp.

Cuvîntul de ordine — ca
litatea ireproșabilă la toate 
lucrările ! Concomitent cu grija 
pentru creșterea vitezelor zilnice la 
semănat, pretutindeni mecanizatorii 

și specialiștii trebuie să dovedească 
maximă răspundere față de calita
tea lucrărilor. Grăbirea semănatului 
— în. condițiile timpului instabil — 
nu trebuie să se facă sub.nicio for
mă în dauna calității lucrărilor. Nu
mai executind lucrări de cea mai 
bună calitate, acum, la semănat, e- 
xistă certitudinea unor recolte bune 
și foarte bune. La sediul C.A.P. Ho
tarele, în biroul președintelui, ne-au 
atras atenția cîteva diplome, mai 
multe ordine și medalii care atestă 
priceperea cooperatorilor in obține
rea unor recolte mari. Aici se poate 
proba că de la semănat șl pină la 
recoltare, cooperatorii nu au făcut 
rabat calității lucrărilor. Acesta este 
un adevăr cprt, verificat în decursul 
anilor și poate tocmai de aceea in- 
timplarea pe care vrem să o rela
tăm este semnificativă pentru ceea 
ce trebuie să însemne perseverență 
în îndrumarea și controlul activității 
în cimp. Sub privirile unui tînăr 
inginer stagiar si ale inginerului-șef 
al unității, de altfel un bun specia
list, cinci tractoare cu discuri pre
găteau o tarla care urma să fie în- 
sămînțată cu lucerna pentru sămînță. 
Cultura ca atare impune o tehnolo
gie anume, dar mai ales cere o pre
gătire a terenului, cum se spune, 
grădjnăreste. Se făcuseră două tre
ceri cu discurile și urma o a treia 
cu combinatorul, după care semă
natul. „Cum, în sola aceasta semă- 
riați lucernă pentru sămîntă ? — a 
fost întrebarea specialistului de la 
județ. Voi nu -știți că nu se pune în 
po.rpmbiște sămînt.a de lucernă ?“. 
Terenul era plm de resturi vege
tale. După o discut’e aprinsă, s-a 
hotărît pe loc să fie schimbat am
plasamentul pentru cultura de lu
cernă, Iar în locul acesteia să sa 
semene neintîrz’at floarea-soarelui, 
bineînțeles damă curăt'rea terenu
lui de resturile vegetale.

Cazul nu a fost lăsat să treacă 
ușor neobservat, seara. în obișnuitul 
comandament al specialiștilor din 
cadrul Consiliului agroindustrial Ho
tarele, s-a pus în discuție, din nou, 
marea răspundere pe care trebuie 
să o. manifeste specialiștii, mecani
zatorii, pentru calitatea ireproșabilă 
a lucrărilor agricole din această cam
panie,
. La încheierea raidului nostru prin 
unitățile agricole din județul Giur
giu, am purtat o discuție cu tova
rășa Georgeta Oprea, secretar al 
comitetului județean de partid. 
Subliniind că actuala campanie de 
primăvară a demarat destul de greu 
în multe din unitățile agricole din 
județ, fapt ce a dus la intîrzierea 
semănatului unor culturi, interlocu
toarea noastră ne-a declarat : „Re
zultatele din ultimele zile pot do
vedi că avem suficiente posibilități 
de a recupera intr-un timp cit mai 
scurt rămînerea în urmă. în decurs 
de numai trei zile am ajuns foarte 
aproape de media zilnică pe care 
ne-am propus-o la semănat. Comi
tetul județean de partid a luat o 
serie de măsuri, astfel incit starea 
de mobilizare a forțelor din agri
cultură să fie totală. Important este 
acum să realizăm ritmuri înalte de 
lucru prin folosirea tuturor mijloa
celor tehnice și umane de care dis
punem. Am terminat de semănat 
mazărea pentru boabe și sintem De 
punctul de a încheia semănatul sfe
clei de zahăr pe 9 100 hectare. De 
asemenea, am semănat aproape o 
trșime din suprafața destinată flo- 
rii-soarelui. Realizarea producțiilor 
mari ce ni le-am propus impune 
atît înche!erea însămîntărilor de 
primăvară intr-un timp cit mal scurt 
pe cele peste 150 000 hectare, cît mal 
a’es executarea lucrărilor la un inalt 
nivel agrotehnic".

Este foarte adevărat, evoluția 
vremii în această primăvară a in
fluențat desfășurarea normală a lu
crărilor agricole și in județul Giur
giu. Nu trebuie însă uitat că în
totdeauna agricultura s-a practicat 
în condițiile oferite de natură. Iată 
de ce. acum, mai mult decit in alți 
ani, în fiecare unitate agricolă din 
județ cadrele de conducere, specia
liștii. mecanizatorii, cooperatorii, 
dovedind inalt spirit organizatoric, 
au datoria de a face totul ca insă
mințările și celelalte lucrări agricole 
să fie efectuate in termene scurte 
și de cea mai bună calitate.

Petre CRISTEA

RELAJIA DINTRE PROFILUL DE PRODUCȚIE Șl SITUAȚIA ECONOMICĂ A FIECĂREI UNITĂȚI
„Și în agricultură, ca si în în

treaga economie — arăta tova
rășul Nicolae Ceausescu — in
troducerea noului mecanism în
seamnă. inainie de toate, reali
zarea si depășirea producțiilor 
și beneficiilor s.abilita. autofi
nanțarea. echilibrul financiar 
permanent al tuturor unități
lor".

întreprinderea agricolă de stat 
Magoșoaia face parte din rindul 
acelor unități care an de an obțin 
însemnate beneficii. Și in 1987, ana
liza pe bază de bilanț a evidențiat 
faptul că întreprinderea a incheiat 
activitatea cu un beneficiu de citeva 
milioane de lei. precum și cu o 
depășire importantă a principalilor 
indicatori economico-financiari. Au
tofinanțarea unității a fost și este 
posibilă datorită obținerii unor pro
ducții superioare, in condițiile unei 
eficiente economice sporite. Anul 
care a trecut a înscris în bilanțul 
unității livrarea la fondul de stat a 
unor cantități însemnate de lapte, 
carne, legume si fructe — produse 
ce au avut o contribuție hotăritoare 
la realizarea producției-marfă vin- 
dute și incasate.

Pe tot parcursul anului, obiectivul 
central al Întregii activități desfășu
rate in intreprindere l-a constituit 
realizarea unui echilibru financiar 
permanent intre venituri și cheltu
ieli. corelat cu acțiunea de rentabi
lizare a produselor obținute. Reali
zarea unei eficiente ridicate, cu o 
rată înaltă a rentabilității este po
sibilă printr-o bună organizare a 
producției, dar mai ales prin insti
tuirea unui mod judicios de gospo
dărire a resurselor, prin adoptarea 

unei strategii de durată pe baza că
reia să se fundamenteze profilul 
viitor al unității. Aceasta presupune 
în primul rind ca ponderea zooteh
niei să crească pină la nivelul ma
xim al posibilităților de asigurare a 
furajelor și al disponibilităților de 
forță de muncă. Această opțiune in 
definirea profilului unei unități 
agricole este impusă de cerința de 
a asigura o eficiență economică ri
dicata si sigură activității agri
cole de ansamblu. Pornind de la 
această înțelegere complexă a noțiu
nii de eficiență. în I.A.S. Mogo- 
șoaia s-a realizat de-a lungul anilor 
o îmbinare a ramurilor în cadrul 
căreia ponderea zootehniei a cres
cut la un asemenea nivel incit poate 
influența hotăritor rezultatele fi
nanciare finale ale unității. Un 
exemplu concludent in acest sens il 
reprezintă anul 1987, cînd. datorită 
condițiilor climatice mai puțin fa
vorabile pentru sectorul vegetal, 
zootehnia a fost aceea care a con
tribuit hotăritor la realizarea venitu
rilor întreprinderii, și cu deosebire a 
beneficiului. As ară.a in acest sens 
că numai prin valorificarea produc
ției de lapte s-a obținut anul trecut 
un beneficiu de peste 5 milioane de 
lei. acest produs fiind, de altfel, și 
cel la care s-a realizat cea mal 
înaltă rată a rentabilității. Ar fi 
însă greșit dacă in aprecierea efici
entei finale a zootehniei ne-am re
zuma numai Ia cifrele absolute care 
exprimă dimensiunea cantitativă a 
beneficiului direct. Eficiența acestui 
sector trebuie judecată mai ales 
prin efectele pozitive asupra menți
nerii și sporirii fertilității naturale 
a solului, precum și prin faptul că 
acest sector este singurul în măsură 

să valorifice superior toate resur
sele secundare ale producției ve
getale.

Revenind însă la conducerea și 
organizarea optimă a sistemului de 
evidență, aș arăta că încă din pri
mele zile ale anului s-au întreprins 
măsuri adecvate pentru repartizarea 

judicioasă a sarcinilor pe fiecare 
fermă, sector de activitate și forma
ție de muncă, s-au asigurat mijloa
cele și fondurile financiare necesare 
desfășurării normale a procesului de 
producție. Contractul de acord global 
incheiat cu fiecare subunitate a 
statuat cu claritate ce drepturi și 
îndatoriri revin fiecărei părți, ast
fel ca. la sfîrșitul ciclului de pro
ducție sau al perioadei calendaristice 
să se facă bilanțul precis al reali
zărilor. In acest fel. subunitățile, 
formațiile de muncă, flecare om al 
muncii au cunoscut cu exactitate ce 
trebuie să producă, cit să producă 

și cu ce costuri de producție tre
buie să realizeze producția.

Experiența ne-a dovedit că for
marea unei concepții economice să
nătoase. nu numai la nivelul condu
cerii unității, ci la toate verigile 
procesului de producție, și cu deose
bire la nivelul fermelor, se reali

zează nominalizînd cu precizie și 
controlind riguros modul în care se 
îndeplinesc obiectivele stabilite prin 
planul de venituri și cheltuieli. Per
severența și fermitatea în această 
direcție sînt reclamate mai ales de 
faptul că in agricultură, cum se știe, 
procesul de producție iși are parti
cularitățile lui. principala fiind 
aceea că rezultatul cel mai adesea 
se vede după un ciclu de produc
ție, fapt ce îndeamnă uneori pe unii 
fie să cheltuiască fără discernămint, 
in speranța de a vedea cum va ieși 
la toamnă, iar pe unii îi îndeamnă 
la zgîrcenie atunci cind nu este ca- 

zu'. Pe parcursul anului, contro
lul financiar preventiv a acționat efi
cient în direcția înlăturării unor 
cheltuieli nceconomicoase. a evitării 
unor stocuri de materiale supra- 
normative sau supranecesare. Acest 
lucru a fost posibil prin organizarea 
analizelor săptăminale cu șefii de 

fermă. de sectoare și responsabilii 
economici ai acestora, cu care oca
zie se -aprobau cheltuielile efectuate 
anterior si se stabileau sarcinile de 
producție și cheltuielile aferente pe
rioadei imediat următoare.

Realizarea echilibrului financiar 
în condițiile anului trecut a fost 
posibilă, așa cum arătam, prin obți
nerea de producții mari, in special 
în sectorul zootehnic, activitate cu 
pondere însemnată în I.A.S. Mogo- 
șoaia. La sfîrșitul anului 1987, pro
ducția medie pe cap de vacă furaja
tă a atins un nivel de 5 033 litri, la 
un efectiv total de 1 500 capete. 

Dintre cele trei ferme de taurine 
ale întreprinderii, ferma nr. 10 Pan- 
telimon a obținut o producție medie 
de 5 600 litri de la fiecare vacă 
furajată, situîndu-se astfel pe un loc 
fruntaș pe ansamblul agriculturii de 
stat. Aceste product i au contribuit 
la obținerea unor venituri importante 
in creșterea vacilor de lapte și. in 
același timp, au condus la o rată ri
dicată a rentabilității. Producțiile 
realizate de cele trei ferme se regă
sesc îndeosebi în calitatea superioa
ră a materialului biologic existent, 
precum și în hrănirea si îngrijirea 
adecvată a întregului lot de ani
male.

Realizarea de producții mari și 
limitarea cheltuielilor la nive
lurile planificate au fost fac
torii determinant! in obținerea 
de beneficii. în asigurarea au
tofinanțării și rentabilității acti
vității de producție a unității. 
Este un adevăr insă că și rezul
tatele de producție, si cele financiare 
pot și trebuie să fie superioare ce
lor obținute in 1987. Mal sînt 
incă multe de făcut pe planul 
sporirii eficientei producției chiar in 
zootehnie. De asemenea, se cheltu
iește mult și nejustificat cu trans
portul produselor agricole. Cheltuie
lile — care se scontau a fl mai re
duse prin coordonarea unitară a 
transportului — in realitate au cres
cut. dovada cea mai elocventă con- 
stituind-o faptul că ele se situează 
peste haremurile financiare stabilite. 
Adevărul este că tarifele percepute 
pentru închirierea unui autovehicul 
depășesc de aproape două ori nive
lul cheltuielilor zilnice care se înre
gistrau înainte pentru una și aceeași 
activitate practică..

O dată cu revolutionarea randa
mentelor la -hectar și pe cap de ani
mal este necesar să se modernizeze 
sistemul informatic, ceea ce ar per
mite adaptarea rapidă, din mers, a 
modalităților și metodelor de evi
dență a cheltuielilor de producție. 
Un inceput timid s-a realizat la 
I.A.S. Mogoșoaia prin înființarea u- 
nui oficiu de calcul de capacitate 
mică. Din experimentul realizat 
timp de doi ani de zile a rezultat 
că introducerea tehnicii de calcul in 
procesele de producție din agricul
tură poate contribui substanțial ia 
îmbunătățirea indicilor de rentabili
tate și eficientă. în viitor. în anii 
imediat următori, trebuie organizată 
o bază de date care'să permită pro
iectarea. planificarea și prognoza 
cheltuielilor de producție, a elemen
telor acestora, precum și cunoaște
rea în orice moment a tuturor ini 
dicatorilor economico-financiari. De 
asemenea, cu ajutorul tehnicii de 
calcul moderne se pot optimiza teh
nologiile de producție, consumurile 
de resurse, atit materiale, cit și de 
muncă vie. Așa cum arată expe
riența. activitatea din agricultură 
corelată cu folosirea calculatoarelor 
este mult mai eficientă și poate 
contribui la creșterea gradului de 
autofinanțare si autogestiune al fie
cărei unități.

In fond, preocuparea pentru eco
nomicitate. pentru aplicarea fermă a 
principiilor noului mecanism econo- 
mico-finan-ciar izvorăște din legi e- 
conomice obiective și tocmai de a- 
ceea trebuie înțeles că încălcarea, 
nerespectarea unor asemenea cerința 
pot avea repercusiuni.

Ovidia GRASU
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CLIMATUL DE MUNCĂ-SINTEZĂ 
A ACTIVITĂȚII POLITICO-EDUCATIVE 

început aceste însemnări, ca și la 
alte întreprinderi de pe platforma 
industrială de aici, o experiență spe
cifică muncii de partid si a celei 
de propagandă, o experiență care 
merită să fie cunoscută și, de ce nu, 
comparată cu experiența altor co
lective, îmbogățită în continuare cu 
ceea ce viața aduce nou intr-un do
meniu sau altul.

Am consemnat, de pildă, preocu
parea constantă pentru formarea 
profesională și educarea tinerilor 
care vin prima dată în întreprinde
re de pe băncile școlii profesionale. 
Ni s-a spus că, la întreprinderea de 
tricotaje, acest rol și-4 asumă. în 
mod colectiv, cadre de răspundere 
din secția sau atelierul în care au 
fost încadrați tinerii. Aveam să gă
sim apoi, la întreprinderea de lină 
pieptănată, o altă formă particula
ră, în care răspunderea personală 
este mai bine pusă în evidență : nu

Ne aflam nu de mult la sediul co
mitetului de partid al uneia din 
noile întreprinderi din Focșani, in- 
cercînd să descoperim specificul 
preocupărilor acestui colectiv, cli
matul său de muncă și, nu mai pu
țin. stilul de lucru al cadrelor alese 
in conducerea vieții de partid de 
aici.

— Vreți să știți cum se acordă 
tinerețea întreprinderii cu tinerețea 
oamenilor care lucrează în ea 1 Vom 
afla imediat date exacte de la ser
viciul personal.

— Ce facem pentru perfecționa
rea profesională a oamenilor ? Com
partimentul de învățămint are o si
tuație la zi. Să-l chemăm pe tova
rășul... Și se rostește un nume.

— Climatul de muncă 1 Da ! Aici 
președintele sindicatului poate să 
vă spună multe lucruri interesante 1

Nu am fost contraziși, desigur, nici 
atunci cînd am observat că toate 
aceste întrebări 
se regăseau oină 
la urmă si în sfe
ra de preocu
pări a organiza
ției de partid. 
Chiar dacă discu
ția noastră des
pre stilul de mun
că în viata de 
partid avea să 
intre după aceea Pe făgașul ei firesc, 
am rămas insă cu Impresia că ten
tația răspunsurilor formale îsi are 
premisele — aici, ca si în alte părți 
— într-o anume rămînere in urmă a 
formelor muncii de partid.

O asemenea rămînere în urmă 
trebuie pusă în legătură, între alte
le, cu tendința de a fragmenta for
mele muncii de partid în componen
te tot mai simple, care să poată fi 
urmărite și contabilizate tot mai 
ușor, secvențial, pe unități de timp 
și pe grupe profesionale. într-o ma
nieră nu o dată funcționărească.

Poate fi, de pildă, climatul de 
muncă doar o problemă departa
mentală, de competență exclusivă a 
organizațiilor sindicale, sau el este*  
un rezultat sintetic al întregii acti
vități politice și de conducere ? De 
climat nu răspunde și nu poate să 
răspundă un singur compartiment 
și cu atit mai puțin un singur om. 
Un climat sănătos este rezultanta 
unul sumum de activități desfășura
te ani de zile în lumina unei per
spective. expresia sintetică a întregii 
munci politico-educative.

Iată de ce formarea și consolida
rea unui climat sănătos de muncă 
constituie — și trebuie să constituie 
—- de fiecare dată, un obiectiv de 
primă importanță al întregii munci 
de partid, al întregii munci politico- 
educative și al activității organelor 
colective de conducere. CE poate 
face, în acest plan, munca de pro
pagandă și CUM pot acționa efectiv 
formele sale pentru a stimula opi
nia colectivă, pentru a mobiliza în
tr-o direcție unitară toate forțele 
de care dispune ? Sint întrebări la 
care am căutat răspuns în investi
gația noastră întreprinsă in munici
piul Focșani. In cele din urmă, am 
găsit și la întreprinderea unde am

La urma urmelor, o meserie <— cit 
de grea — se deprinde mai ușor de- 
cit spiritul muncitoresc propriu-zts. 
decît valorile și răspunderile pe 
care și le asumă cel care vrea să fie 
deplin integrat 
său de muncă.

— Faptul că 
serie și învață 
rească unii de la alții, faptul că nu 
ne este indiferent cum lucrează si 
ce probleme de viață are fiecare se 
reflectă pînă la urmă în felul cum 
realizăm sarcinile de plan — ne-a 
spus Maria Țepeș, secretara adjunc
tă cu probleme de propagandă a co
mitetului de partid de la Întreprin
derea de lină pieptănată. Putem 
spune de aceea că. în ultimă in
stanță. climatul de muncă se mă
soară prin fiecare rezultat al mun
cii noastre.

Ne-am propus să aflăm în ce mă
sură mujica politică îmbină preocu-

în viata colectivului

oamenii învață me- 
disciplina muncito-

.....—... ...........
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un colectiv —• a cărui 
poate fi adesea formală 
muncitor cu experiență și 
pedagogică își asumă rolul 
tor al noului angajat.

într-una din secțiile de 
ție, cea de finisaj mecanic, munci
toarea Ionica Purluca ne-a vorbit 
cu aceeași mîndrie degpre rezulta
tele muncii ei — care au situat-o 
anul trecut pe locul II în întrecerea 
socialistă din cadrul întreprinderii 
— ca și despre rezultatele tinerei pe 
care ea a pregătit-o în meserie, 
Anișoara Mocanu. în alt loc, la ate
lierul ring, le-am întîlnlt lucrînd 
alături pe Dimofte Marcela și Fed- 
mașu Florentina, prima, o munci
toare cu experiență, cea de-a doua, 
o tînără care si-a însușit deja o bu
nă parte din deprinderile de mun
că ale colegei sale. Desigur, faptul 
că vîrsta muncitoarelor cu stagiu în 
întreprindere este apropiată de vir- 
sta noilor angajate (întreprinderea 
de lînă pieptănată din Focșani a 
împlinit anul trecut abia 10 ani de 
existență) face mai ușoară comu
nicarea lor. ca și apropierea firească 
a preocupărilor lor de viață.

Așa cum a reieșit din discuțiile 
purtate, răspunderea celui care are 
rolul de îndrumător al noului anga
jat nu se reduce la a transmite cî- 
teva deprinderi profesionale, la o 
simplă familiarizare cu mașinile și 
tehnologiile aplicate. O dată cu me
seria. tinărul venit In întreprindere 
va deprinde, 
tîrziu. și un 
mod specific 
rească. El se 
în spiritul colectivului în care 
crează și se poate spune de ; 
că există o anume răspundere co
lectivă pentru felul in care este, for
mată fiecare iiouă generație mun
citorească.

contribuție
— ci un 

vocație 
de men-.
produc-

mai devreme sau mal 
anume fel de a fi, un 
de disciplină muncito- 
formează pînă la urmă 

i lu- 
aceea

pările pentru formarea unei opinii 
colective intransigente față de lip
suri cu preocupările pentru stimu
larea celor care au obținut rezultate 
bune. L-am întrebat pe muncitorul 
specialist Grigore Pruteanu. unul 
din cei 55 de „veterani" ai combi
natului de prelucrare a 
care lucrează aici încă 
țarea întreprinderii, cu 
urmă :

— Există o unitate

de
25
de

lemnului, 
la infiin- 
de ani în

măsură 
pentru a deosebi un climat de mun
că de altul ? 
este mai bun 
bil muncii ?

— în felul 
ne-a răspuns 
gîndire. se vede pînă la urmă cît 
de bun este climatul de muncă. Și 
cind spun bun nu înțeleg prin asta 
îngăduitor. Eu am format în sec
torul nostru multi tineri și pot să 
spun din experiență că nu te poți 
purta mereu la fel și cu toți la fel. 
Atunci cînd greșesc trebuie să le-o 
spui, dar și atunci cind merită să 
fie lăudați să nu uiți s-o faci 1 E 
la fel de important.

Cum se reflectă această experiență 
de viață — care nu este numai ex
periența particulară a unui fruntaș,, 
ci este, pînă la urmă, experiența 
unui întreg colectiv — în munca po- 
litico-educativă din întreprindere 1 
Cel puțin așa cum reiese din con
statările noastre, atît acțiunile me
nite să avertizeze asupra unor stări 
de lucruri, să pună în gardă, să cri
tice. cît și cele ce își propun să 
evidențieze realizări, să stimuleze 
exemplul bun sint insuficient de 
vii, se întîlnesc intr-o lipsă de con
cretețe și expresivitate cu efect ne
gativ asupra climatului du muncă, 
asupra spiritului de exigență. La 
combinatul de prelucrare a lemnu
lui, ca și la întreprinderea iffe "tried-’

Cum putem ști care 
sau mai puțin favora-
cum muncim fiecare, 
el după un moment de

Prezența artei
taie aveam șâ întilnim vitrine ale 
calității în care nu figura nici un 
nume în dreptul exponatelor-model 
sau al celor cu defecte, ceea ce 
transfera pînă la urmă aceste Vitri
ne din sfera angajată a muncii de 
propagandă într-una neutră, de în
drumare tehnică. La întreprinderea 
de tricotaje, din panoul fruntașilor 
lipseau tocmai numele și fotogra
fiile... fruntașilor, iar din ramele 
goale păreau că ne privesc întrebă
tori toți cei care participaseră cu se
riozitate si cu rezultate bune la în
trecerea socialistă pe întreprindere. 
Ni s-a vorbit în schimb despre spi
ritul de răspundere cu care colec
tivele de muncă analizează abaterile 
de la disciplina de producție, des
pre faptul că nici o sancțiune admi
nistrativă nu se dă pînă ce 
terea nu a fost discutată mai 
în colectivul de muncă.

Vedem, desigur, si în aceste 
ocupări, 
concrete de 
tiune 
area 
bun 
Ceea 
însă 
pregnant în con
statările . noastre 
este consecventa 
în finalizarea 

predeupări. ca și în

... * ■'

aba- 
intii

pre
form e 

ac- 
pentru cre- 
unui climat 
de muncă, 
ce a apărut 
mai puțin

unor asemenea 
generalizarea lor în toate domeniile 
muncii de partid,

— Ce a făcut, concret, munca de 
propagandă in acest plan ?

— Secretara adjunctă cu probleme 
de propagandă, ni s-a spus, e fost 
plecată in ultimul an la o școală de 
partid, iar ulterior a primit o mun
că de răspundere în altă parte. De
sigur, biroul comitetului de partid a 
fost în cele din urmă completat, dar 
experiența in munca de propagandă 
nu se cîștigă pesțe noapte.

E adevărat, experiența muncii 
politice nu se cîștigă peste noapte, 
dar calitatea muncii de partid în 
domeniul educativ nu poate să de
pindă de un singur om. Ea este în 
egală măsură o preocupare a fie
cărui membru al biroului, ca și a 
organizațiilor in întregul lor. Ab
sența cuiva, fie și a secretarului cu 
probleme de propagandă al comite
tului de partid, nu poate să justifi
ce nici scăderile din munca de pro
pagandă și nici lacunele din 
ca de îndrumare pe care au 
șurat-o aici în tot acest timp 
tetul municipal de partid și 
de propagandă 
țean.

Drumul spre 
tați superioare _ __
gandă trebuie să treacă în mod ne
cesar printr-o evaluare critică și au
tocritică exigentă a rezultatelor de 
pînă acum, a felului în care fie
care din factorii responsabili au 
conceput efectiv munca educativă ca 
o componentă 
cii de partid.

I.
D.______________
corespondentul „Scînteii

a comitetului

mun- 
desfă- 
comi- 
secția 
jude-

afirmarea unei cali- 
a muncii de propa-

indispensabilă a mun-
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boratoare". Iar o asemenea lipsă de 
angajare are la bază, la Ploiești sau 
în oricare centru universitar, nu 
doar o lipsă de voință individuală, ci 
mai cu seamă o complinire încă per
fectibilă între componentele activi
tății universitare.

Mai concret spus, analiza integrală, 
de fond, a activității din fiecare in
stitut de învățămint superior, așa 
cum se efectuează din ce în ce mai 
sistematic în adunările de partid, 
evidențiază faptul că predarea și 
examinarea cunoștințelor universita
re sint corecte în datele specifice 
fiecărei discipline ; ele atestă de re
gulă consecventa cadrului didactic, 
dorința lui sinceră și lăudabilă de a 
acoperi — și intr-un caz, și in celă
lalt — întregul spațiu al cursului, cu 
epuizarea informației, dacă timpul o 
îngăduie. Dar ceea ce oamenii îngă
duie. nu întotdeauna îngăduie timpul 
șl, drept urmare, se mai întîmplă ca, 
reținuți fiind de acest presant aspect 
cantitativ, unii tineri să recurgă în 
susținerea dialogului profesor-student 
cu precădere Ia memorie și mai pu
țin la efortul de durată pentru do- 
blndirea unui raționament cuprinză
tor. sintetic, favorabil corelațiilor 
interdisciplinare, anticipative. Așa se 
face că pot fl intîlniți și studenți 
care fie că nu confirmă și în cerce
tare califiaWtivele strălucite obținute 
la examene, fie că-și infirmă succe
sele din cercetare prin rezultate me
diocre în promovarea examenelor. 
Deficit tot atît de păgubitor și în- 
tr-un caz și în celălalt cită vreme 
ne aflăm in spațiul de sinteză al ac
tivității universitare, unde pregătirea 
de calitate a viitorului specialist re
clamă această bivalentă to mai în 
vederea unei superioare integrări 
socioprofesionale postuniversitare.

Pe de altă parte, nu e mai puțin 
adevărat că, uneori. înseși tematica 
și structura cercetării științifice stu
dențești, lg nivelul unor catedre sau 
facultăți, tind spre o asemenea uni- 
lateralizare. Și anume, atunci cind 
sînt cu precădere orientate spre obți
nerea cu orice preț a unei rentabi
lități financiare, opt une nu numai 
explicabilă, ci și binevenită, cită 
vreme se circumscrie cu finețea ne
cesară obiectivului fundamental al 
lnvățămintului superior : pregătirea

de inaltă calitate a viitorilor specia
liști. Cînd însă o asemenea opțiune 
este concretizată în afara acestei co
relații, cercetarea studențească tinde 
să devină un scop în sine și. oricum, 
nu contribuie substanțial și în toate 
cazurile, cum ar fi și firesc, și nece
sar, la îmbogățirea, la adîncirea, la 
sistematizarea cunoștințelor generale 
și de specialitate ale viitorilor spe
cialiști, inclusiv pe calea sintezelor 
interdisciplinare. De aici o parte din
tre acele discrepanțe, uneori accen
tuate, intre bilanțurile cercetării și 
cele ale rezultatelor înregistrate la 
examene citeodată de unul și ace
lași an de studiu. Desfășurată astfel, 
poziția cercetării științifice studen-

tești în raport cu eforturile de pre
gătire individuală poate fi asemănată 
cu două mîini întinse una în intîm- 
pinarea celeilalte : ele se caută re
ciproc. de multe ori se regăsesc, dar 
nu întotdeauna reușesc să se cu
prindă și să se îngemăneze.

Posibilități de complinire organică 
a tuturor componentelor muncii uni
versitare într-o sinteză de amplă 

■ perspectivă și de eficientă socială, pe 
măsura exigențelor contemporane cu 
privire la formarea și valorificarea 
superioară a cadrelor, ies cel mai 
bine în evidentă, cum vom vedea in 
ancheta noastră viitoare, cu prilejul 
reuniunilor interuniversitare - multi
laterale.

Telejurnal
Priorități In economie 
Zidiri pentru 
• Poartă nouă 
Reportaj 
Cadran mondial 
problemele lumii
Seria! științific (color), 
materie, viață. Emisiune de edu
cație materlalist-științifică

21,30 Laureați ai Festivalului național 
„Cintarea României" ip studioul 
muzicii ușoare (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

O manifestare artistică 
reușită este, fără îndoială, 
o sărbătoare nu numai 
pentru grupul relativ res- 
trins al realizatorilor ei. ci. 
în primul rînd, 
marea masă a 
O expoziție de 
nizată in inima 
tre cete mai 
vetre industriale ale Capi
talei : uzinele „23 August", 
o expoziție în care își pre
zintă lucrările cîțiva dintre 
cei mai apreciați artiști 
contemporani — profesori 
la Institutul de arte plas
tice „Nicolae Grigorescu" 
— este o astfel de acțiune 
capabilă să atragă, să tre
zească interesul. Numai în 
prima ' zi . a 
pes-te 2 000 de 
trecut pragul 
lului club al 
August", 
în modul cel 
opiniile, 
suplimentare, stabilind un 
dialog plin de însuflețire.

„Sintem departe de sălile 
de expoziții din centru, ne 
spunea Cristiana Gociu, 
vicepreședintă a comitetu
lui de sindicat al uzinelor. 
Expoziția de acum vine să 
umple un spațiu în care 
oamenii noștri au reîijtilnit 
bucuria culorii, frumusețea 
formelor sculpturii, regă
sind o dată cu ele lucrări 
pe care le-au 
fiind aproape 
lor. De altfel. : 
serie implică 
grad de «artă», 
o întreprindere 
toare de mașini, aș putea 
spune că mulți dintre co
legii mei, modelînd ames
tecul de formare, luptîn- 
du-se să dea metalului o 
anume formă, fac și 
«artă» în felul lor".

Prezența lucrărilor 
artă in acest mediu munci
toresc atrage atenția, tot
odată. asupra răspunderii 
celor ce s-au angajat în 
această extrem de largă 
difuzare, din punct de 
vedere social. a' picturii, 
sculpturii sau artelor deco
rative. In mod egal se im
pune 'importanța deosebită, 
importanța educativă, etică 
și estetică, general-umanâ 
și foarte larg culturală pe 
care o manifestare artisti
că de o asemenea amploare 
și importantă o poate avea 
asupra celor ce se opresc 
în fața lucrărilor. „Priveam 
din exterior spațiul între
prinderii în care lucrați, 
afirma la deschidere picto
rul și profesorul Vasile 
Grigore. si reflectam la 
două ipostaze : tumultul 
ritmic al muncii dumnea
voastră cu rezultatele ei 
extraordinare, foarte bine 
cunoscute în toată tara, si 
gestul nostru. ispititor și 
sincer, de a vă întîlni. ră- 
pindu-vă din timp o oră 
in care să faceți cunoștință 
cu un alt tip de efort ome
nesc, un efort care se vrea 
prin obiectul finit care 
este opera de artă să 
atingă infinitul, adică ad
mirația și iubirea continuă 
a oamenilor. Căci fără artă 
viața oamenilor ar fi săracă 
și nu ne-am mai putea 
recunoaște ca fiind mode
lul cel mai de preț și po
doaba tainică a naturii".

Cuvintele rostite de 
Vasile Grigore. ca și acelea 
ale pictorului Ion Săliștea
nu au atras atenția, ca o 
caracteristică generală a 
acestei întregi manifestări, 
asupra unei atitudini mai 
generale a expozanților ; 
atitudine în care s-a păs
trat nealterată măsura 
umană. Căci profesorii In
stitutului de arte plastice, 
învestiți cu rolul de mare 
răspundere de a forma 
generații succesive de 
artiști, au păstrat in arta 
lor, dincolo de trăsături 
care să le singularizeze 
creația, preocuparea de a 
reflecta o generoasă tema
tică in centrul căreia se 
află omul. De altfel, com
poziția Luciei Pușcașu, 
„Omagiu Omului", centrea
ză, în chip sugestiv, întrea
ga prezentare de acum. 
Preocuparea de a înfățișa 
complexitatea ființei uma
ne o regăsim mai direct

pentru 
publicului, 
artă orga- 
uneia din- 
im portante

deschiderii, 
vizitatori au 
monumenta- 
uzinelor „23 

confruntindu-și 
mai direct 

cerîpd explicații

. simțit ca 
de sufletul 

fiecare me- 
un anume 

Deși sintem 
construc-

el
de

exprimată în sculptură. Ca 
in remarcabilul portret al 
Iul Camil Ressu — înaintaș 
de mare prestigiu al școlii 
românești de artă —. por
tret realizat de Iosif Con
stantin. sau. in viziunea 
aceluiași autor, în portre
tele complex evocatoare 
ale lui George Enesou și 
Alexandru Vlahuță. Un 
spirit echilibrat, lucid, tră
sături care au însoțit în
totdeauna sculptura româ
nească. definesc si acum 
alte cîteva realizări : com
poziția „Mihai Viteazul" de 
Vladimir Predescu, portre
tele semnate de Veturia 
Iii ca sau Al. Deacu.

în pictură, sensibilitatea 
pentru culoare a fost mai 
totdeauna controlată de in
teligența artistică. ideile 
cele mai complexe au be
neficiat de mijloace artis
tice riguroase. Căci, lucrări 
semnate acum de binecu
noscute personalități ale 
artei noastre contemporane 
marchează și de această 
dată opțiuni clare, credința 
generoasă în capacitatea 
liniei și a culorii de a purta 
un cuprinzător mesaj uman 
și artistic. Este un adevăr 
pe care-1 constatăm privind 
simplitatea intens evoca
toare a. omagiului adus de 
Ion Sălișteanu, într-o 
amplă compoziție, lui 
Aurel Vlaicu ; in vibrația 
umană profundă care stră
bate portretul „Mamei" 
realizat de Traian Brădean. 
în portretul lui Marin 
Preda, de o certă pondere 
în viziunea picturală, sem
nat de Liviu Lăzărescu : 
în metaforele sintetice pe 
care le realizează Ion 
Stendl în compozițiile 
sate ; în ambianța muzica
lă a lucrărilor lui Marius 
Cilievicî sau in echilibrul 
dinamic pe care Dan Cris
tian Popescu reușește să-l 
realizeze în dozarea amă
nuntului încărcat de sem
nificații față de viața com
pozițională a Întregului.

De la frumusețea unui 
peisaj românesc la medi
tația gravă pe care o aduc 
unele compoziții, de la 
exuberanta unui mănunchi 
de flori la elogiul sintetic, 
vibrant adus omului con
temporan. in sălile de la 
parterul și etajul clubului 
uzinelor „23 August" se 
desfășoară o gamă extrem 
de variată de posibilități. 
Exuberanta cromatică din 
picturile Ecaterinei Teodo- 
rescu coexistă cu rigoarea 
interiorizată și reflexivă 
a naturilor statice ale lui 
Constantin Blendea. bucu
ria culorii care izbucnește 
cu atîta vitalitate din lu
crările lui Grigore Vasile 
se alătură picturii reflexi
ve a lui Ion Grigore. în 
care se simte parcă resu
recția unui fond arhaic, o 
coerență organică, convin
gătoare însoțește peisajele 
și naturile statice semnate 
de Constantin 
Octavian Vișan, 
Iliescu, Zamfir Dumitrescu. 
Constantin Albani. Florin 
Mitrei, Adriana Rusu.

Reflex direct al unui 
complex conținut de idei, 

’ prezenta picturii, sculpturii 
și artelor decorative In 
această impresionantă cita
delă a industriei moderne, 
care adună în cele șase 
fabrici de producție munca 
a pesta 20 000 de oameni, 
este de natură să vină în 
întimpinarea unor gusturi 
si preferințe artistice din
tre cele mai variate. Refe- 
rindu-se la clipele de liniș
te si de adevăr De care. în 
spațiul artei lor. creatorii 
au dorit să le ofere oame
nilor, pictorul Grigore Va
sile, adresindu-se asisten
tei foarte numeroase de la 
vernisaj, își exprima. în
crederea în faptul că stră
dania întru frumos a pic
torilor, sculptorilor și ar
tiștilor decoratori își va 
afla ecoul tainic în sufle
tul cit mai multor vizita
tori. Este un adevăr pe de
plin confirmat de ecoul ex
poziției în rindul oameni
lor muncii de Ia uzinele 
„23 August".

Marina PREUTU

Crăciun. 
Marin
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• GETO-DACII DIN TERITO
RIUL EST-CARPATIC. In ultima vre
me, cercetările arheologice au adus remar
cabile contribuții la cunoașterea civilizației 
geto-dacice de la răsărit de Carpați. Intre 
acestea, cete din cetatea de la Poiana, ju
dețul Galați (identificată cu antica Pirobo- 
ridava), au urmărit, după cum ne comu
nică arheologul Silvia Teodor, de la Insti
tutul de istorie si arheologie „A. D. Xeno- 
pol" din Iași, obținerea unor precizări pri
vind stratigrafia si cronologia locuirii de 
aici, in vederea alcătuirii unei lucrări mo
nografice. A rezultat un bogat material 
arheologic — de proveniență geto-dacicâ. 
dar șl din lumea greco-romană — fiind 
identificate mai multe complexe ce au 
aparținut celor șapte faze de locuire a ce
tății, precum șl vestigii ale unor ateliere 
meșteșugărești și cuptoare, morminte de 
epocă etc. Dintre cele mai importante des
coperiri ale anilor 1986—1987 trebuie amin
tite un depozit de unelte și arme din fier 
și de obiecte de podoabă din bronz (datat 
in veacul al III-lea i.e.n.). precum si nu
meroase unelte, produse ceramice (amfore 
în primul rînd). monede, fiecare în parte 
și toate la un Ioc ilustrind înflorîtoarea 
cultură materială a strămoșilor noștri, ra
porturile lor fertile cu alte civilizații ale 
vremii.

• DIN TAINELE ANTICEI GER- 
MISARA. în localitatea Geoagiu-Băi 
(antica Germisara — denumire dacică în
semnând ..apă termală") a fost cercetat in 
punctul numit „Dimbul romanilor" lin 
complex termal din epoca romană — ne 
comunică arheologul Adriana Rusu, de 
la Muzeul județean Hunedoara. Cer
cetările întreprinse în anii 1986—1987, 
împreună cu Institutul de prospec
țiuni geologice din Deva, au dat la 
iveală patru bazine săpate în stincă (trei 
din ele sint exterioare, iar unul interior — 
saună). Alături exista în antichitate si un 
bazin natural, folosit pentru depunerea de 
ofrande. In partea superioară a acestui ba
zin au fost realizate o serie de socluri ne 
care au fost așezate in epoca romană al
tare votive și statui ; au fost găsite 4 ase
menea altare cu inscripții și o statuie lu
crată din marmură, precum si aproximativ 
600 de monede din bronz și argint. Alături 
de acestea au fost găsite și 6 plăcute în 
formă de pește de dimensiuni diferite, lu
crate din aur. parte din ele cu inscripții. 
Deosebita însemnătate științifică a acestui 
complex constă in faptul că este singurul 
de această formă descoperit pînă în pre
zent pe teritortul Daciei romane. Fapt 
foarte important, cercetările par să indice 
folosirea acestor bazine atît în epoca ante
rioară. dacică, cit și in perioada de după 
părăsirea Daciei de către administrația ro
mană, pipă tîrziu, in secolul al XVII-lea, 
cînd ele sint deja amintite în lucrări ale 
unor călători străini prin tara noastră.

• UN VALOROS TEZAUR NU
MISMATIC. In vara anului 1987, în sa
tul Măritei, comuna Dărmănești, județul 
Suceava, a fost descoperit, cu ocazia unor 
lucrări efectuate în incinta cooperativei 
agricole de producție, un tezaur de monede 
medievale din argint. După cum ne-au 
spus muzeografii Octav Monoranu si loan 
Emandi de la Complexul muzeal județean 
Suceava, tezaurul cuprinde 723 monede ; 
cea mai veche datează din a doua jumă
tate a veacului al XV-Iea. iar cea mai re
centă a fost emisă prin anii 1682—1683. 
Aceasta pare să indice că tezaurul a fost 
strins pe parcursul a citeva generații. El 
a fost ascuns, probabil, in vremurile tul
buri din ultimele două decenii ale veacului 
al XVII-lea, cînd nordul Moldovei a con
stituit teatrul mai multor încleștări armate 
turco-polone. în orice caz. tezaurul a fost 
aflat într-o zonă situată pe un vechi tra
seu comercial ce lega Suceava de Liov. 
prin Șiret și Cernăuți ; un crîmpei de viată 
dintr-o epocă frămintată a Istoriei națio
nale reînvie, astfel. în fata ochilor noștri, 
datorită tezaurului monetar sucevean.

• VESTIGIILE UNEI CURȚI 
FEUDALE LA DOMNEȘTI-AR- 
GEȘ, Ua colectiv de la Muzeul județean 
Argeș a efectuat ceroetări arheologice în 
comuna Domnești, în punctul Siliștea, unde 
au fost descoperite vestigiile unei curți 
feudale de la sfîrșitul secolului al XV-lea 
și începutul veacului următor. A fost iden
tificată, după cum ne spune muzeograful 
Spiridon Cirstocea, o construcție civilă de 
mari dimensiuni si au fost scoase la lu
mină valoroase piese ce au îmbogățit pa
trimoniul muzeului : monede, discuri orna
mentate, ceramică, fragmente de frescă. 
Fapt deosebit de interesant, cercetările au 
constatat aici folosirea unor cărămizi pro
venite de la un edificiu din epoca romană. 
(Gh. Cirstea).-

CONSEMNĂRI

La Ioc de cinste in 
muzeul satului Cin- 
ciș-Cerna de pe Va-

lea Cemei 
figurează un 
1448 și tipărit în „Transil
vania". „Foaia Associetiunii 
Transilvane, anulu VI-lea. 
1873. Brașoviu", care gră
iește astfel : „GHigarchia 
Transilvană nu lasă în 
pace pe susu numit a Fa
milie de Cincișiu, unulu 
deintre frați, anume Voicu 
se duce Ia 
in numele 
filioru sei

hunedorene 
text datat

Ioanu Corvinu 
seu și in aîu 

Ladislau 
Siandu și ilu Roga 
tecțiune...".

Desigur, poate 
ne-am fi propus a 
textele și faptele 
dacă acolo, in celebra Țară 
a Pădurenilor, nu ar fi 
avut loc de curînd un eve
niment memorabil, eveni
ment pe care oamenii lo
cului, țăranii din Cinciș, 
nu au vrut să-1 lase a 
trece neobservat...

Si 
de pro-

că nu 
cerceta 
istoriei

...După douăzeci și cinci de ani
Gospodari înnăscuți, 

au 
de 
mutarea șl 
șase din satele lor 
nouă bătătură, aceea care 
s-a numit Cinciș-Cerna și 
a provenit din satele : 
Cinciș, Cerna, Moara Un
gurului, Bălana. Baia lui 
Crai și Valea Ploștii... O 
sărbătoare cu adevărat 
neobișnuită, proprie schim
bărilor acestui timp, pă
trunsă pînă și în cele pînă 
nu de mult mai 
locuri...

Douăzeci și cinci 
de cînd pe locurile 
telor sate sînt 
apele lacului de acumulare 
născut prin construirea 
barajului de aici, pentru a 
da viață și a „hrăni" cu 
apă colosul siderurgic da 
la Hunedoara...

Lumina arde obrajii celui 
care urcă dinspre Hu
nedoara prin defileul de 
fier al Teliucului. lăsînd in

ei 
sărbătorit un sfert
veac de la stră-

reașezarea a 
într-o

arhaice

de ani 
aminti- 
adunate

partea dreaptă semețul 
castel medieval al Corvi- 
nilor, cu turlele care parcă 
se iau ' ‘ '
zveltele 
sau mai 
particip 
oameni care stau în casele 
cele noi și trainice con
struite, toate, in urmă cu 
un sfert de veac...

In incursiunea mea din 
Țara Pădurenilor sint înso
țit de tovarășul Vasile 
Dejică, primarul de acum 
douăzeci și cinci de ani al 
comunei Teliucu Inferior. 
Ne intîlnim cu oameni bă- 
trîni care ,ne string mîinile 
și ne -povestesc cite o in- 
timplare de atunci, de la 
nașterea satului. Din ceea 
ce spun îmi dau seama că 
n-a fost deloc ușor să mute 
șase sate din locul lor, să 
transporți de pe vechiul 
loc gospodării întregi așe
zate de sute de ani în 
acele locuri ; casele, ani
malele și oamenii, păsările 
cerului care își. aveau cui-

. la întrecere cu 
furnale mai vechi 
noi. Am urcat să 
Ia bucuria acesțor

burile in pomii livezilor 
îmbelșugate... Să muți co
piii și arborii, amintirile și 
denumirile ulițelor, ale di
feritelor locuri din sate Și 
dintre ele...

Sînt pomenite des nume
le oamenilor din satele ce 
s-au adunat la un nou loc 
sub soare : Gheorghe Vlad 
a fost primul țăran cinci- 
șean care și-a clădit casa 
în noua așezare, strămu- 
tînd totul din vechiul sat 
în așezarea modernă a 
Cincișului-Cerna. Apoi au 
venit : Popovici Lăscuț, Si- 
mlon Haida. Aron Goghiță, 
Alexandru Herban, Gheor
ghe Junie. Nicolae Andrei, 
loan Stănescu, Ladislau 
Moga, Ilca Gașpar, loan 
Rudeanu, precum și alții, 
toți ca unul punind umărul 
la temelia noii așezări.

Vasile Dejică imi spune 
că in 1961 s-a început stră
mutarea satelor și tot 
atunci a început construc
ția barajului, iar în octom
brie 1962, atit satul, cit și

barajul fiind gata : primul 
să-și primească locuitorii, 
cel de-al doilea, apele ce 
vin din Munții Poiana 
Ruscăi pentru prosperita
tea cetății de foc a Hune
doarei...

Cu primarul de astăzi 
discutăm despre așeza
rea cea nouă si totodată ve
che de un sfert de secol. Așa 
aflăm că satul are în pre
zent 1 000 de locuitori, 250 
de case moderne, nici una 
mai veche de un sfert de 
veac; un dispensar uman, 
un dispensar veterinar, că
min cultural, bibliotecă, 
muzeu, școală generală. 460 
de locuitori lucrează efectiv 
în industria extracției mi
nereului de fier, în indus
tria textilă și de încălță
minte. in agricultura așeză
rii. Din 1987. pentru prima 
dată s-a cultivat pe aceste 
terenuri in, obținîndu-se 
un beneficiu de peste 
100 000 lei. Se insistă asu
pra faptului că a crescut 
mult gradul de pregătire

• 
a oamenilor din zonă, pre
gătire profesională și de 
cultură, astfel că astăzi 
satul are nu mai puțin de 
46 de fii cu studii superi
oare și alți 60 cu 6tudii 
medii tehnice și școli pro
fesionale, oameni activi 
atît în satul lor, cit și în 
alte locuri 
nevoie să-și 
și mintea...

Oamenii 
zare Cinclș-Cerna. 
cei de ieri, urmași demni 
ai strămoșilor, sînt oameni 
frumoși la chip, viguroși 
și sănătoși. T-am văzut în 
zi de sărbătoare, imbră- 
cați în frumoasele lor hai
ne intr-o paradă a por
tului popular pădurenesc... 
în lumina 
rilor am 
că privesc 
de chipuri 
reastră istorică, construită 
în urmă cu douăzeci și 
cinci de ani...

Valeriu BÂRGAU

unde a fost 
pună umărul

din noua așe- 
ca și

blindă a locu- 
avut impresia 

spre cele o mie 
ca printr-o fe-
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de ar- 
Căpă- 
Rădu- 
Timiș)

• CETATEA MEDIEVALĂ DE 
LA FĂGET-TIMIȘ. luna iuIie a a- 
nulul trecut s-a inaugurat cercetarea ar
heologică a cetății feudale de la Făget 
(județul Timiș) de către un colectiv alcă
tuit din dr. Radu Popa (Institutul 
heologie din București), maior Dan 
țină (Muzeul militar central). Alex. 
lescu (complexul muzeal județean
și prof. D. Tomoni (Făget). Investigațiile 
au scos la lumină zidurile de incintă ale 
cetății (clădite din piatră și prevăzute cu 
șanțuri de apărare) și un bogat material 
arheologic, datat cu precădere în veacurile 
XVI—XVII. Acesta se compune din vase 
îhtregi sau Intregibile. monede, virfurl de 
săgeți etc. O piesă de valoare deosebită o 
constituie țeava unei archebuze. datînd de 
la sfirsitul veacului al XVI-lea, una dintre 
putinele de acest fel păstrate din acea pe
rioadă. Cu sprijinul larg al consiliului 
popular comunal, zidurile descopertate au 
fost consolidate și înălțate. în zona acele
iași localități, nu departe de cetate, a fost 
descoperit în urma unor lucrări funciare 
un valoros tezaur compus din peste șase 
sute de monede de argint si una de aur. 
în urma cercetării unui eșantion de 45 de 
piese s-a ajuns la concluzia că tezaurul 
este alcătuit din monede autohtone 
străine din veacurile XV—XVII.

Grupaj realizat
Silviu ACHIM
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De duminică 27 martie

Aplicarea orarului 
oficial de vară

începind de duminică 27 martie, în 
conformitate cu reglementările in 
vigoare, pe întreg teritoriul țării 
noastre se trece la aplicarea oraru
lui oficial ■ de vară, care va dura 
pină la data de 25 septembrie a.c. 
Ca urmare. în noaptea de simbătă 
spre duminică, acele ceasornicelor 
vor fi mutate înainte cu o oră. ast
fel ca ora zero să devină ora 1. Ca 
în fiecare an, în acest interval, pro
gramul unităților economice, sociale 
și cultural-artistice din toate zonele 
țării va rămine neschimbat. In 
transportul feroviar de călători se 
menține actualul mers al trenurilor 
interne, iar pentru cele internațio
nale circulația va fi corelată prin 
grafice cu cea a trenurilor din țările 
vecine. Va rămine, de asemenea, ne
schimbat orarul curselor TAROM in
terne și internaționale.

Deci, atenție ! în noaptea de sim
bătă 26 martie spre duminică 27 
martie, pe întreg teritoriul țării acele 
ceasornicelor vor fi mutate înainte 
cu o oră.

(Agerpres)

Stațiuni recomandate pentru cura balneară în acest anotimp
în această perioadă, medicii re

comandă — iar organizatorii de 
turism pun la dispoziție locurile 
solicitate — următoarele stațiuni 
pentru tratarea diferitelor afec
țiuni și îngrijirea sănătății :

Geoagiti-Băi : afecțiuni ale apa
ratului locomotor (reumatismale, 
inflamatorii, degenerative, abarti- 
culare. posttraumatice. neurologice 
periferice) ; afecțiuni ginecologice ; 
boli de nutriție și metabolice ; 
afecțiuni dermatologice.

Lacu Sărat : afecțiuni ale apara
tului locomotor ; ginecologice ; der
matologice : afecțiuni endocrine ; 
boli profesionale.

Moneasa. : afecțiuni ale aparatu
lui locomotor ; neurologice ; peri
ferice ; ginecologice ; nevroză as
tenică.

Pucioasa : afecțiuni ale aparatu
lui locomotor și ale căilor respira
torii superioare ; afecțiuni ale sis
temului nervos periferic și vascular 
periferic ; afecțiuni ale căilor bi
liare și renale : ginecologice ; der
matologice ; boli profesionale.

Sîngeorz-Băi : afecțiuni ale tubu
lui digestiv ; hepatobiliare ; boli 
de nutriție și metabolice.

Slănic Moldova : afecțiuni ale 
tubului digestiv și ale glandelor 
anexe ; hepatobiliare ; respiratorii; 
O.R.L. ; boli de nutriție și metabo
lism.

Sovata : afecțiuni ginecologice ; 
ale aparatului locomotor ; afec
țiuni neurologice periferice.

Vatra Dornei : afecțiuni ale apa
ratului cardiovascular : ale apara
tului locomotor ; afecțiuni endocri
ne ; ale aparatului digestiv ; gine
cologice.

Eforie Nord : afecțiuni ale apara
tului locomotor, neurologice ; res
piratorii ; dermatologice.

Mangalia : afecțiuni ale aparatu
lui locomotor ; neurologice cen-

ANI DIN VIAȚĂ DUȘI
O DATĂ CU FUMUL DE ȚIGARĂ...

Organizația Mondială a Sănătății 
lansează apelul ca in acest an ziua 
de 7 aprilie să fie prima „Zi mon
dială fără consum de tutun". De ce 
această ofensivă, de amploare. îm
potriva fumatului, obiceiul ce! mai 
răspindit in lumea Întreagă ? Iată 
citeva argumente ale specialiștilor.

Datele a numeroase studii clinice 
și experimentale din întreaga lume 
și de la noi din țară demonstrează 
că fumatul este răspunzător de apa
riția a numeroase boli cronice gra
ve : pulmonare, cardiovasculare, di
gestive, nervoase etc. Printre aceste 
boli, pe primul Ioc se află cancerul 
pulmonar. cardiopatia ischemică, 
bronșita cronică și emfizemui pulmo
nar. Tot la fumători apar boli grave 
cum sint cancerul laringian, cancerul 
vezicii urinare, ateroscleroza, hiper
tensiunea arterială, arteritele, flebita, 
ulcerul gastric etc.

Și este cunoscut faptul că fumatul 
perturbă funcția unor glande endo
crine, scade randamentul muncii fi
zice și intelectuale. performanțele 
sportive. Se poate spune că toxinele 
tutunului nu cruță nici un organ sau 
funcție a organismului și că produc 
o imbătrinire precoce, care aduce cu 
sine scurtarea vieții. Pe baza a nu
meroase date statistice se apreciază, 
că unul din trei fumători care con
sumă peste 15 țigări pe zi. o peri
oadă mai mare de 10—15 ani. pre
zintă riscul de a face una din bolile 
grave amintite aici și pe care nu 
le-ar fi făcut dacă nu ar fi fumat.

Cercetări efectuate de specialiști 
de la Institutul de medicina internă 
și Institutul de igienă și sănătate 
publică din București au arătat, de 
exemplu, că fumatul favorizează 
apariția bronșitei cronice, și anume 
peste 57 la sută dintre fumători pre
zentau leziuni evidente de bronșită 
cronică, pe cind la nefumători nu
mai 1,4 la sută sufereau de această 
boală. în ce privește cancerul, un 
studiu efectuat la Institutul oncolo
gic din București a demonstrat că 
90 la sută din bolnavii de cancer 
bronșic au fost fumători. Frecvența 
cancerului bronho-pulmonar este de 
4 ori mai mare la cei care au început 
să fumeze inainte de 15 ani față de 
cei care au deprins acest obicei 
nociv după virsta de 25 ani.

Așa cum ne preciza d-r. loan Mo- 
canu. medic primar, șeful materni
tății Spitalului clinic „Dr. I. Canta- 
cuzino", fumatul are o influență 

x directă, cu consecințe negative asu
pra sănătății femeii gravide și a 
fătului. Datorită faptului că substan
țele toxice conținute in fumul de 
țigară încetinesc procesul de creș
tere, s-a putut constata că fumătoa
rele dau naștere unor copii cu o 
greutate mai mică decit copiii nefu
mătoarelor. Riscul de a naște copii 
cu o greutate sub 2 500 grame este de 
două ori mai mare la fumătoare decit 
la nefumătoare și există, de aseme
nea. riscul unor afecțiuni congeni
tale ale cordului, plămînilor etc. Se 
constată, de asemenea, că în fami
liile unde tatăl și mama fumează, 80 
la sută din copiii născuți sint mai 
sensibili față de bolile căilor respi
ratorii.

In general, datorită fumului de ți
gară. sistemul imunologic, de apăra
re a organismului este dereglat, slă
bit, ceea ce face ca infecțiile pulmo
nare să devină mai frecvente, viro
zele pulmonare fiind de cîteva ori 
mai frecvente la fumători, iar mor

Criteriul eficienței - raportat 
și la activitatea economiștilor

(Urmare din pag. I)
în contextul accentuării caracteru

lui intensiv al dezvoltării economiei 
noastre, al modificării permanente a 
condițiilor de producție, cînd inte
rogația ..cum producem 7“ primează 
asupra lui ..cit producem ?“. rolul 
economistului nu mai poate să se 
rezume — cum din păcate se în- 
timplă adeseori cu mulți dintre ei — 
la o activitate de. rutină, la înre
gistrarea pasivă a fenomenelor sau 
la analiza „a posteriori". în etapa 
actuală de dezvoltare a economiei 
noastre, cind sint implicate imense 
resurse umane, financiare și mate
riale. de inteligentă organizatorică si 
tehnică, economiștii sint chemați 
să-și asume responsabilități mult mai 
mari in valorificarea superioară a 
acestui potențial, să devină factori 
indispensabili în introducerea și uti
lizarea pe scară largă a calculului 
economic, in optimizarea combinări1 
factorilor de producție, in analiza e- 
conomică și fundamentarea decizii
lor. Ei sint cei chemați să militeze 
ferm și să acționeze energic pen-

♦

Imogine din stațiunea Băile Felix

trale $1 periferice ; ginecologice ; 
respiratorii ; O.R.L. ; dermatolo
gice.

O noutate de „ultimă oră" și de 
larg interes : in orașul Tirgu Ocna 
s-a dat în folosință o modernă 
unitate turistică : hotelul „Măgura" 
cu o capacitate de cazare de 200 
locuri. In hotel vor fi găzduiți cei 
care urmează să facă tratament 
pentru boli ale căilor respiratorii. 
El se află amplasat în apropierea 
vestitei saline Tirgu Ocna care se 
constituie intr-un adevărat sanato
riu balnear cu toate dotările ne
cesare.

Este important de reținut faptul 
că începind cu acest an s-au intro
dus curele balneare profilactice și 
de recuperare cu sejururi de 7 zile 
sau multiplu de 7 zile (14 sau 21 
zile) în stațiunile : Eforie Nord, 
Mangalia. Băile Felix, Băile Hercu- 
lane, Sovata, Geoagiu-Băi, Vatra 

talitatea prin tuberculoză de 7 ori 
mai mare la cei ce fumează, pe cind 
la nefumători evoluția bolii este 
favorabilă, pină la vindecare.

O zi fără fumat poate constitui 
pentru fiecare un inceiiut, un exer
cițiu de voință, dorința de a-și de
monstra că nu numai in ziua res
pectivă. dar și pe o perioadă mai 
îndelungată poate să se abțină sau 
chiar să renunțe definitiv la acest 
obicei nociv. Doar o face in interesul 
propriei sale sănătăți. De ce nu ar. 
încerca fiecare fumător acest pariu 
cu el însuși ?

— Noi, specialiștii — ne spune 
prof. dr. docent Constantin Anasta- 
satu, membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, director al Institutului de ftizio- 
logie din București — care zilnic ne 
luptăm pentru a salva viețile multor 
suferinzi, ii sfătuim pe toți fumătorii 
să nu intîrzie acest exercițiu de 
voință : o zi fără fumat, apoi o pe
rioadă, și in final abandonarea țigă
rii. Dacă în momentul aprinderii ți
gării, fumătorul iși va aminti că 
acest obicei este cauza cancerului 
pulmonar, boală care a luat propor
țiile unei epidemii în lume, cred că 
îi va fi mai ușor să renunțe la fu
mat. Trebuie să îi ajutăm mai mult 
pe oameni, și în acest s,ens să de
punem eforturi mai susținute pentru 
conștientizarea populației asupra pe
ricolului fumatului. Ne preocupă in 
special tineretul nostru, care, ca
pabil să atingă performante deo
sebite in domeniile sale de activitate, 
la care a ajuns prin voință și per
severență. poate fi, fără îndoială, ca
pabil și de un act de voință care îi 
asigură sănătatea și vigoarea lui și a 
urmașilor săi. Pentru că ne adresăm 
unui tineret pregătit, cu un nivel ri
dicat de cultură, intilnirile noastre 
cu ei trebuie să se bazeze pe demon
strații și argumente științifice con
vingătoare, nu pe conferințe plicti
sitoare. Avem și experiențe bune in 
acest sens. Colectivul institutului 
nostru, in colaborare cu specialiști 
ftiziologi de Ia institutele similare 
din Timișoara și Clui-Napoca. a avut 
intîlniri cu studenți din aceste centre 
universitare, acțiuni care ne-au con
vins de interesul acestor tineri pen
tru păstrarea sănătății și vigorii lor 
și a familiei pe care o întemeiază. 
Cel care aprinde o țigară riște bine 
să afle din timp că riscul îmbolnă
virilor de cancer pulmonar este de 
cel puțin zece ori mai mare pentru 
fumători. în general, și de 70—80 de 
ori mai mare la fumătorii cu vechi
me îndelungată în slujba asestui 
obicei nociv.

Convingerea mea — arată conf. 
dr. docent Virgiliu Golii, șeful clini
cii de pneumologie a Spitalului „Dr. 
V. Babeș" din Craiova — este că 
orice om se poate lăsa de fumat, cu 
condiția de a avea voință. Iar voința

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 25 martie, ora 
20 — 28 martie, ora 20. In tară : Vre
mea va fi schimbătoare, iar cerul tem
porar noros. Local, vor cădea ploi care 
vor avea și caracter de aversă, Îndeo
sebi In nordul șl centrul tării. Vintu! 

tru ca deciziile organelor de con
ducere colectivă să aibă necesara și 
temeinica justificare pe plan eco
nomic.

Optica eficienței, rigoarea analizei 
și temeinicia deciziei nu pot să lip
sească nicidecum in actul economic 
autentic. Or., toate aceste postulate 
nu le poate asigura decit economis
tul. specialistul capabil să se ridi
ce de la viziunea strict tehnică și, 
de producție la cea economică, de 
la prezent la perspectivă, specialis
tul care este în măsură să nună in 
lumină incidentele economice ale de
ciziilor. să. le confere rigurozitatea 
indispensabilă.

Este un teren vast de acțiune, pe 
care economistul obligatoriu trebuie 
să-l străbată pentru a-și păstra 
nealterat prestigiul titlului pe care 
îl poartă, pentru a ocupa uri rol de 
neeludat în procesul de luare a de
ciziilor. care, indiferent de natura 
lor. au profunde implicații econo
mice. Pentru a-și asigura această 
onorantă postură, economistul tre
buie să se manifeste zi de zi ca 
autentic economist

Dornei, Călimănești-Căciulata, Băi
le Tușnad, Buziaș. Curele balneare 
profilactice (de 7—14 zile) se reco
mandă unor categorii de oameni ai 
muncii din industriile extractivă, 
metalurgică, chimică și altele.

Cei care doresc să-și îngrijeas
că sănătatea în această perioadă 
beneficiază de o serie de avantaje. 
Astfel, plecarea in stațiuni se face 
la data indicată de solicitant. In 
stațiuni sint asigurate condiții op
time de cazare, masă și tratament. 
La dispoziția turiștilor se află mij
loace de agrement, manifestări cul
tural-artistice si de divertisment 
variate.

Biletele pentru cură balneară și 
odihnă in aceste stațiuni se pot ob
ține de la toate agențiile oficiilor 
județene de turism, ale I.T.H.R. 
București, precum și de la comite
tele sindicatelor din intreprinderi 
și instituții.

are nevoie, ca suport, de argumente 
științifice. Să oferim citeva.

Riscurile fumătorilor de a face 
cancer la plămrni sint de 10 ori mai 
mari decit ale nefumătorilor. Dacă 
acești fumători renunță la fumat, 
după 10—15 ani riscurile lor se mic
șorează și devin similare cu ale ne- 
lumătoriior. In cazul cancerului ve
zicii urinare, riscul este de 7 pină 
la 10 ori mai mare la fumători și 
după renunțarea la fumat acest risc 
scade progresiv pină atinge nivelul 
nefumătorilor după 7 ani. Bolile 

< inimii determină decesul mult mai 
frecvent la marii consumatori de 
țigarete, in special la adulții tineri, 
care riscă să decedeze prin infarct 
miocardic inainte de virsta de 45 de 
ani. Și merită să fie reținut de către 
fumători că riscul de deces prin 
infarct miocardic este de 15 ori mai 
mare la un bărbat, sub 45 de ani, 
fumător de 25 țigări pe zi in com
parație cu un nefumător. Specialiștii 
apreciază că peste jumătate din de
cesele premature prin boli cardio
vasculare se datorează fumatului. 
Tabagismul este deci o cauză majoră 
a cardiopatiei coronariene, dar la cei 
care renunță la fumat acest risc se 
micșorează brusc intr-un an,' pentru 
ca după 10 ani de întrerupere a fu
matului riscul de cardiopatie coro
nariană să fie egal cu al celor care 
nu au fumat niciodată. Fumătorii 
contractează mai ușor un ulcer și au 
mai multe riscuri de a se agrava 
boala ; la cei cu ulcer, care au aban
donat țigările, vindecarea se face mai 
rapid și mai complet decit la fumă
tori. Și argumentele ar putea con
tinua. pentru că in fiecare din afec
țiunile in care este implicat fuma
tul. tratamentele sint mai eficace și 
boala poate intirzia sau chiar să nu 
apară dacă s-a renunțat din timp la 
fumat.

în sfirșit. cred că o altă modalitate 
de a convinge populația să renunțe 
la fumat este puterea exemplului. 
Un studiu publicat in Marea Britanie 
acum 25 de ani a demonstrat legă
tura directă dintre fumat și apari
ția oancerului pulmonar. Datele ex
trem de îngrijorătoare au determinat 
pe mulți medici englezi să renunțe 
la fumat. Consecința acestui act de 
voință a fost, prin puterea exemplu
lui. scăderea mortalității datorate 
cancerului pulmonar la bărbați, in 
ultimul timp. Abandonarea fumatu
lui de către medicii englezi a -dus. 
totodată, la o scădere remarcabilă a 
deceselor prin boala coronariană in 
cadrul aceluiași grup și al celor care 
le-au urmat exemplul.

Rolul decisiv în ofensiva împotriva 
fumatului il au deci părinții, educa
torii, medicii, care renuntind primii 
la țigări iși ocrotesc propria viață 
și pe cea a tinerilor cărora le pre
gătesc viitorul. »

Elena MANTII

va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile maxime din ttmpu! zilei vor 
fi cuprinse intre 8 $1 18 grade, izolat 
mal ridicate in sud, iar cele minime 
din cursul nopții Intre 1 ,și 8 grade. 
Pe alocuri se va produce ceață. In 
București : Vremea va fi schimbătoa
re. iar cerul mai mult noros la Începu
tul intervalului, cind temporar va 
ploua. Vintul va sufla slab pină la mo
derat. Temperatura maximă va fi cu
prinsă intre H șl 17 grade, iar cea mi
nimă intre 4 și 6 grade. Dimineața, 
ceată slabă.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICA ELENE

Domnului CHRISTOS SARTZETAKIS
Președintele Republicii Elene

ATENA
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Elene, vă transmit, în nu

mele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune 
urări de fericire personală, precum și de progres și prosperitate pentru 
poporul grec prieten.

Nutresc convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare 
dintre România și Grecia vor cunoaște o dezvoltare mâi puternică in 
viitor, pe toate planurile, în folosul celor două popoare, al întăririi securi
tății și colaborării in Balcani, în Europa și în lume.

De la Salonic și Jannina, In nord, 
Ia Kalamata, in sudul Peloponezu- 
lui și Creta, cea scăldată de valu
rile Mediteranei, populația orașelor 
și satelor, întregul popor grec 
sărbătoresc Ia 25 martie Ziua na
țională — împlinirea a 167 de ani 
de la declanșarea războiului revo
luționar împotriva jugului otoman 
și redobindirea independenței și li
bertății. Este o sărbătoare scumpă 
tuturor fiilor Eladei, indiferent de 
categoria socială din care fac parte, 
de convingerile lor politice si filo
zofice, pentru că victoria dobîndită 
in acea măreață luptă, care s-a 
bucurat de simpatia caldă și spriji
nul tuturor forțelor înaintate din 
Europa, a constituit temelia făuri
rii statului grec modern. Iar ma
nifestările ce marchează marea 
sărbătoare, omagiind pe patriotii 
care au însuflețit și condus masele 
în acele grele și îndelungate bătă
lii, dau expresie, în același timp, 
aspirațiilor de progres ale poporu
lui, voinței lui de a trăi in liber
tate și pace.

Pe linia acestor năzuințe se în
scrie și politica promovată de gu
vernul primului-ministru Andreas 
Papandreu privind dezvoltarea și 
modernizarea economiei, concomi
tent cu o mai justă redistribuire a 
venitului national, în interesul ma
selor populare. Prin eforturile de
puse pentru aplicarea programului 
social-economic sint depășite trep
tat o seamă din dificultățile ce iși 
au rădăcina, după cum se relevă la 
Atena, mai ales în îndelungata de
pendență a Greciei — pe plan po
litic. economic și cultural — de 
unele puteri străine. în această lu
mină se reliefează preocuparea 
Partidului P.A.S.O.K.. de guvernă- 
mint, de a asigura țării un grad 
mai înalt de independență, de a 
promova interesele naționale, atît 
in cadrul Pieței comune și al 
N.A.T.O.. cit și in ansamblul vieții 
internaționale. Orientarea spre o 
politică independentă iși găsește 
expresie in întărirea controlului 
național asupra bazelor militare 
străine de pe teritoriul țării, ca și 
în numeroase acțiuni și luări de 
poziții ale guvernului elen in fa
voarea dezarmării și păcii. Făcînd 
parte din „Grupul celor șase" țări 
situate pe diferite continente, ini
țiatoare ale unor demersuri comu
ne pentru pace și dezarmare. Gre-

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Elene, joi după-amiază a 
avut loc, in Capitală, o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, in cadrul căreia au fost 
prezentate impresii de călătorie din

Gala tinerilor concertiști
în anul 1980 debuta la Satu 

Mare „Ggla tinerilor concertlșli" 
(inițiată de Colegiul criticilor mu
zicali din Asociația oamenilor de 
artă și Filarmonica de stat Satu 
Mare), căreia i-au urmat, rînd pe 
rînd. cu o popularitate tot mai 
crescindă celelalte gale desfășurate 
in principalele oentre muzicale ale 
tării. în cei 8 ani — galele au lan
sat și stimulat sute de soliști, 
instrumentiști și vocali, precum și 
dirijori, unii dobindind o faimă ce 
a trecut de hotarele patriei.

Cinstea de a găzdui cea de-a 50-a 
ediție a galei a revenit, nu 
intimplător. instituției muzicale in 
către s-a născut — Filarmonica din 
Satu Mare (director Ștefan Gre- 
goroviciu) a cărei orchestră presti
gioasă (dirijor Al. Munteanu), de 
notorietate internațională, s-a re
marcat a fi întotdeauna un parte
ner cald, sensibil și comprehensiv 
pentru tinerii interpreți. De alt
fel, și la recenta manifestare, or

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ȘAH. în x-unda a 7-a a turneului 

international feminin de șah de la 
Bled (Iugoslavia) au fost consemnate 
următoarele rezultate : Baumstark— 
Kosec remiză ; Ramici—Harmsen 
0—1 ; Lazici—Kasanovici remiză ; 
Mureșan—Samardzici 0—1 ; Bazai— 
Marusici remiză. In clasament con
duce maestra olandeză Harmsen cu 6 
puncte, urmată de Baumstark (Româ
nia) — 5.5 puncte, Kosec și Samard
zici (ambele Iugoslavia) cite 5 
puncte. Mureșan (România) — 4,5
puncte. Pihailici (Iugoslavia) — 4 
puncte etc.

PATINAJ. Proba de perechi din 
cadrul Campionatelor mondiale de 
patinai artistic, ce se desfășoară Ia 
Budapesta, a fost cîștigată de cuplul 
sovietic Elena Valova—Oleg Vasiliev. 
Pe locurile următoare s-au situat 
alte două perechi din U.R.S.S. : 
Ekaterina Gordeeva—Serghei Grin
kov și Larisa Jelezneva—Oleg Ma
karov. In proba individuală mascu
lină. după executarea exercițiilor 
impuse, conduce Aleksandr Fadeev 
(U.R.S.S.). urmat de Grzegorz Fili- 
powski (Polonia) și Brian Boitano 
(S.U.A.).

BASCHET. „Cupa campionilor eu
ropeni" la baschet feminin a fost 
cucerită la actuala ediție de echipa 
Primigi Vicenza. în finală, disputată 
la Dusseldorf, baschetbalistele ita
liene au întrecut cu scorul de 70—64 
(43—32) formația Dinamo Novosibirsk.

VOLEI. în cadrul turneului in
ternațional feminin de volei de la 
Ottawa, selecționata S.U.A. a între
cut cu scorul de 3—0 (15—9, 15—7, 
15—3) echipa Japoniei.

SCHI. Proba masculină de Slalom 
special desfășurată pe pîrtia de la

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

cia a acționat statornic în vederea 
încheierii acordului privind lichi
darea rachetelor cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune din Europa, 
se pronunță pentru încheierea altor 
acorduri pe linia dezarmării nu
cleare. pentru înlăturarea definiti
vă a armelor nucleare și preintîm- 
pinarea înarmării spațiului cosmic.

Politica constructivă a Greciei, 
poziția sa în favoarea dezvoltării 
relațiilor de colaborare cu toate 
țările, indiferent de orînduirea so
cială. au lărgit simțitor temelia co
laborării româno-elen.e. avînd bo
gate și fertile rădăcini în istorie, 
în legăturile dintre cele două po
poare. care au nutrit și nutresc, 
unul față de altul, sentimente de 
prietenie și stimă.

Pentru consolidarea și lărgirea 
acestor relații, o însemnătate deo
sebită au avut și au întîlni- 
rile și convorbirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu conducătorii 
Greciei, importantele documente 
încheiate cu aceste prilejuri con
stituind un cadru optim de dezvol
tare a colaborării româno-elene pe 
plan politic, economic, cultural, in 
alte domenii de interes reciproc. 
Convorbirile de anul trecut, de 
Ia București, dintre președintele 
României și primul-ministru An
dreas Papandreu, Declarația-Apel 
adoptată cu acest prilej au consti
tuit o nouă mărturie a întăririi co
laborării dintre cele două țări și pe 
planul vieții internaționale in efor
turile pentru înfăptuirea dezarmă
rii. în vederea soluționării prin 
tratative a situațiilor conflictuale, 
a tuturor problemelor litigioase 
dintre state, a întăririi păcii și 
securității în Europa și în întreaga 
lume. O deosebită însemnătate are 
colaborarea româno-elenă ne plan 
balcanic. România și Grecia pro- 
nunțîndu-se pentru organizarea, la 
București, a unei conferințe la nivel 
înalt a țărilor din această regiune, 
pentru transformarea Balcanilor 
intr-o zonă fără arme chimice și 
nucleare. într-o regiune a păcii, 
bunei vecinătăți, cooperării și 
prieteniei.

Atît la București, cit și Ia Atena, 
este pe deplin împărtășită aprecie
rea că întărirea si dezvoltarea rela
țiilor de colaborare româno-elene 
corespund pe deplin intereselor 
celor două popoare, cauzei păcii, 
securității și înțelegerii în Balcani, 
ea și pe plan general-european.

această țară. In continuare a fost 
vizionat un film documentar grecesc.

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.S. și ai Ministerului Afaceri
lor Externe, un numeros public.

A fost prezent Giorgios Linardos, 
ambasadorul Republicii Elene la 
București. (Agerpres) 

chestra sătmăreană — așa cum a 
apreciat și publicul — și-a pus in 
valoare conștiinciozitatea artistică, 
tehnica interpretativă, calități deo
sebit ■ de' stimulatoare pentru pro
tagoniști. Și, de data aceasta, ei au 
fost : pianiștii Oana Velcovici, 
Vlad Dinulescu, Mihail Ghiga, 
Al. Tom eseu (București), violonce
listul Marin Cazacu (București), 
contrabasistul Botond Kostyăk 
(Brașov), cornistul Petrea Giscă 
(Iași), oboistul Florin Ionoaia 
(Craiova), clarinetistul Ovidiu Că- 
plescu (Ploiești). tinerii dirijori 
Leonard Dumitriu (Iași) și Dorel 
Murgu (Satu Mare), la pupitrul or
chestrei în prima seară aflîndu-se 
cunoscutul dirijor Ludovic Baci. O 
gală deosebită deci, o manifestare 
care a confirmat din plin succesul 
acestei formule „itinerante" cu re
zonanță in viața muzicală a tării. 
(Octav Grumcza, corespondentul 
„Scinteii").

Opdaal (Norvegia) a revenit ita
lianului Alberto Tomba, cronometrat 
in cele două manșe cu timpul de 
l’S2”75,100. L-au urmat japonezul 
Totsuya Okabe — l'53”30/100 și Paul 
Frommelt (Liechtenstein) — 1'53” 
80/100. In urma acestei victorii, 
Alberto Tomba a trecut pe primul 
loc în clasamentul general ai „Cupei 
mondiale", cu 274 puncte, fiind ur
mat de elvețianul Pirmin Ziirbriggen 
(272 puncte).

FOTBAL • în cadrul turneului pe 
care il. întreprinde in tara noastră, 
formația marocană de fotbal Raja 
Casablanca a evoluat, joi. pe sta
dionul Dinamo din Capitală in com
pania formației Dinamo București. 
Fotbaliștii români au obținut victo
ria cu scorul de 7—1 (2—1). • La
Nottingham, in meci retur pentru 
sferturilede finală ale Campionatului 
european de fotbal rezervat echipelor 
de tineret, selecționata Angliei a în
trecut cu scorul de 1—0 (0—0) forma
ția Scoției. învingători și in primul 
joc. tot cu 1—0. fotbaliștii englezi s-au 
calificat in semifinalele competiției. 
• Meciuri internaționale amicale : 
Anglia — Olanda 2—2 (1—2), Fran
ța — Spania 2—1 (2—1), Tara Gali
lor — Iugoslavia 1—2 (1—1), Irlanda 
de Nord — Polonia 1—1 (1—1).

TENIS. în sferturile de finală ale 
turneului internațional de tenis de la 
Key Biscayne (Florida), contind pen
tru „Marele Premiu", suedezul Mats 
Wilander l-a eliminat cu 6—1. 6—2. 
6—0 pe americanul AarOn Krick- 
stein, iar Jimmy Connors (S.U.A.) a 
dispus cu 7—5. 6—3, 6—1 de Anders 
Jarryd (Suedia).

Alte rezultate: Yannick Noah 
(Franța) — Andrei Cesnokov 
(U.R.S.S.) 6—1, 6—4, 6—4 : Miloslav 
Mecir (Cehoslovacia) — Jay Berger 
(S.U.A.) 6—1, 2-6, 6-3. 7—6.

Din țările socialiste
U.R.S.S.

Salba energetică de pe Irtîș
Recent, a fost dat în exploatare 

cel de-al doilea, agregat al hidro
centralei Șulbin, din R.S.S. Kazahă. 
Pină la sfieșitul actualului cin
cinal vor fi puse în funcțiune 
toate cele șase agregate ale 
acestei hidrocentrale. Imensul lac 
de acumulare ce se va forma in 
spatele barajului de beton va fur
niza, de asemenea, apa necesară 
irigării unor însemnate suprafețe 
ce vor intra in circuitul agricol.

Hidrocentrala Șulbin este a treia

R. P. CHINEZA

Spre noi tehnologii în cercetarea 
spațiului cosmic

In următorii ani. activitatea de 
cercetare științifică a spațiului 
cosmic se va concentra in R.P. 
Chineză asupra unor tehnologii 
care să permită realizarea de 
stații spațiale permanente șl a 
unor sisteme de transport adecva
te — a declarat, publicației „China 
Daily", Sun JiadOng. adjunct al 
ministrului industriei aeronautice. 
Aplicarea programului de cercetări 
in acest domeniu va permite con
tinuarea lansării de sateliți recu
perabili, ce vor fi folosiți atît în 
telecomunicații, cit și in desfășu
rarea unor experiențe. începind din 
1970 și pină in prezent, in China

R. D. GERMANĂ

Sistem biologic de tratare 
a substanțelor poluante

In localitatea Bad Freinwalde, din 
R.D. Germană, funcționează-o in
stalație deosebit de eficientă in 
tratarea pe cale biologică a apelor 
reziduale. Este vorba, in esență, de 
un bazin, cu diametrul de 1,30 
metri și adincimea de 40 metri, cu 
avantaje remarcabile : economie de 
spațiu, intr-o localitate dens popu
lată, cu agricultură intensivă și cu 
un ambițios program, de construc
ții de locuințe : apoi, sistemul de 
aerisire al instalației este astfel

R. S. CEHOSLOVACĂ

Amplu program pentru construcția 
de locuințe

Cel de-al VIII-lAa plan cincinal 
de dezvoltare a economici R.S. Ce
hoslovace (1986—1990) prevede spo
rirea fondului locativ destinat 
populației. In cursul perioadei 
menționate. în tară se vor construi 
480 000 noi apartamente, precum 
și spatiile comerciale aferente.

Unul dintre aspectele, importaii-

R. P. BULGARIA

Cale liberă" tehnicii înaintate
La Plovdiv funcționează cel mai 

mare combinat agricol de cercetări 
Si producție din R.P. Bulgaria, care 
cuprinde patru institute de cerce
tări științifice, cinci fabrici de con
serve si 18 complexe agroindustria
le de producție. Pentru dirijarea 
activității întregului combinat este 
utilizat im centi-u de calcul elec
tronic. Din sala de programare 
a centrului se realizează condu
cerea activității întregului combi
nat. a tuturor proceselor sale de 
producție. Cu ajutorul unui sistem 
de calcul special, de aici se progra
mează chiar viitoarele recolte de 
griu si de alte culturi agricote.

tn cadrul activității pentru in
troducerea tot mai largă în eco
nomia națională a rezultatelor Pro
gresului tehnico-știintific. s-a în
cheiat acțiunea de creare a unei

R. P. POLONĂ

Acțiuni pentru economisirea energiei
Polonia se numără printre țările 

care dispun de un important po
tențial industrial. O serie de. ra
muri tradiționale ale. industriei, in
clusiv cea carboniferă, siderurgică, 
textilă, cea navală, se caracterizea
ză insă printr-o rentabilitate scă
zută — scrie agenția poioneză de 
presă „Interpress". Preponderenta 
ramurilor „imbătrinite" ale pro
ducției și abundența relativă a re
zervelor de cărbune au imprimat 
caracterul extensiv al dezvoltării 
economiei poloneze, ceea ce antre
nează un consum foarte înalt de 
energie și materiale de producție.

Restructurarea economiei, în ve
derea creșterii ponderii factorilor 
intensivi, este principalul scop al 
actualei etape de aplicare a refor
mei economice. De pildă, o parte 
din uriașele cheltuieli alocate com
plexului energetic sint acum desti
nate raționalizării consumului de

teatre 

din salba de lumină construită de 
energeticieni pe cursul riultti Irtiș. 
Prim ele. două centrale electrice, cea 
de la Ust-Kamenogorsk și cea de 
la ButarniinSk. au contribuit in 
mare măsură la dezvoltarea indus
triei constructoare de mașini și de 
aluminiu din estul Kazahstanului, 
la creșterea producției agricole a 
republicii. In prezent se află in 
stare de proiect cea de-a patra 
hidrocentrală, in cascadă, pe Irtiș, 
cea de la Semipalatinsk.

au fost lansați 21 de sateliți, din
tre care opt au fost modele ex
perimentale. iar trei — de comu
nicații.

Aparatura modernă de Ia bor-i 
dul viitorilor sateliți va fi folosi
tă în mai mare măsură pentru cer
cetări geologice, in acțiunile de 
explorare a resurselor de petrol, 
în agricultură și lucrările de a- 
meliorare a terenurilor, pentru su
pravegherea modificărilor interve
nite în mediul ambiant sau detec
tarea prealabilă a mișcărilor seis
mice de amploare, a adăugat Sun 
Jiadong.

conceput incit permite microorga
nismelor din apă să folosească mult, 
mai eficient cantitatea de oxigen 
primită — ceea ce determină acce
lerarea considerabilă a acțiunii 
microbiene de dezintegrare a sub
stanțelor poluante. După părerea 
experților, numeroase procese bio
chimice care, pentru a fi operațio
nale. necesită în prezent rezervoare 
complexe și costisitoare ar putea 
fi realizate prin aplicarea acestui 
sistem.

te ale dezvoltării localităților din 
R.S. Cehoslovacă îl reprezintă res
pectarea echilibrului economic al 
diferitelor districte și regiuni. Noi
le așezări sau noile cartiere sint 
construite în funcție de existența 
obiectivelor economice, care nece
sită o concentrare mai mare a for
ței de muncă.

rețele naționale de centre tehnolo
gice cu care voi- fi dotate toate 
ramurile economiei naționale pină 
in anul 2 000, Uniuni de organiza
ții științifice, de proiectare, de 
producție si execuție, aceste cen
tre vor dispune de colective de 
specialiști si de o bază de experi
mentare pentru elaborarea si in
troducerea rapidă a celor mai noi 
cuceriri ale stiintej și tehnicii. Zeci 
de institute de cercetări, de orga
nizații economice si combinate 
participă cu specialiști la aceste 
centre tehnologice. Pină acum au 
fost construite 22 de asemenea 
centre. între altele la Plovdiv — 
pentru mecanizarea complexă a 
lucrărilor de sudare, la Stara Za- 
gora — pentru robotehnică, la So
fia — pentru construcțiile de apa
rate si automatizarea cercetărilor 
științifice.

energie și economisirii ei. In loc de 
a se construi mine noi. se va dez
volta producția unor instalații ’de 
economisire a energiei, precum tur
bine. cazane, agregate, cuptoare 
etc. si se vor moderniza rețelele de 
aductiune a energiei.

Colectivul pentru elaborarea mă
surilor avind drept scop înfăptui
rea de schimbări structurale m 
economie a definit în acest sens o 
serie de obiective precise. Așa, de 
exemplu,. este in curs de realizare 
lin program de dispozitive micro
electronice cu semiconductori, care 
vor permite reducerea cu 5—10 la 
sută a consumurilor de materiale in 
economie, cu 10—20 la sută a ener
giei. de 2—10 ori a consumului de 
muncă.

Paralel cu acțiunile Întreprinse la 
nivel central. Întreprinderile înfăp
tuiesc programe proprii de moder
nizare, mai ales în scopul creșterii 
exportului.

0 Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 18,30
0 Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Urmașul — 18,30

cinema
0 Egreta de fildeș: STUDIO. (59 53 15)
— 10; 11,30: 13.45: 15,30. GIULESTI 
(17 55 46) — 9; 11; 1-3
0 Vînatoiul de șerpi : STUDIO — 
17,30; 19,30
0 lacob :. EXCELSIOR (65 49 45) —
9: 11.30; 14; 16.30: 19. MELODIA
(11 13 49) - 9: 11,30: 14: 16,30; 19
0 Extemporal la dirfgenție : GRI- 
VITA (17 08 58) - 9: 11 ; 13; 15,15;
17.13; 19.15. FLOREASCA (33 29 71) - 
9;. 11;'I3: 15: 17: 19. ARTA (213186)
— 9; 11: 13; 15; 17: 19
0 Zîmbet de soare : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15: 17; 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11: 13; 15; 17: 19 
t Totul se Plătește : BUZEȘTI 
(30 43 58) — 15: 17; 19
0 Nu e ușor cu bărbații î SCALA 
(11 03 72) — 9: 1.1; 13; 13: 17,15; 19,30 
0 Mari regizori, mari actori: PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,30; 14: 16.30; 19
0 Străina: UNION (13 49 04) — 15; 
17: 19
0 Cursa secolului : DACIA (30 35 94)
— 15: 17: 19
0 Incoruptibilul de la etajul XIX : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 13: 17: 
19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13: 15; 
17: 10
0 Program special pentru eonii si 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; ÎL: 13; 
15; 17; 19
0 Misiune specială t FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
0 Te sărut mamă : VIITORUL 
(10 67 40) - 13: 17; 10
0 Domn pentru o zt : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 1L: 13; 15: 17; 19

r,

• Teatrul Național (14 7171. Sala 
mare) : Harap Alb 18 : (sala Am
fiteatru) : Drumul singurătății — 18; 
(sala Atelier) : Faleza. — 18
• Filarmonica „George EU eseu* * 
(15 68 75. Ateneul Român) ; Concert 
simfonic. Dirijor : Richard EdHnger 
(Austria). Solist : Dan Grigore — *8 ; 
(sala Studio) : „Treptele afirmării 
artistice**. Silviu Agachî — vioară. 
La pian : Krimhilda Cristescu — 17
• Opera Română (1318 57) : Femeia 
îndărătnică— 18
0 Teatru) de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 1.4; 
Mam’zelle Nitouche — 18
O Teatrul „Lucia Sturdza Calandra4* 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18 : (sala Gră
dina Icoanei. 11 95 44) : Uriașii mun
ților — 18.30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Lewis și Alice — 18.30
0 Teat.ru 1 de comedie (18 64 60) : 
Măseaua de minte — 18
0 Teatrul ,.Nottara“ (59 3i 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 17,30 ;
(sala Studio) : La un păs de fericire 
— 18,30
• Teatrul Gîulesti (sala Majestic. 
14 7? 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 13 : (sala Giuîești, 18 04 85) : 
Jean, fiul lui Ion — 18
0 Teatrul satlriC-muzieal „C. Tft- 
nase“ (sala Victoria. 50 58 63) : Băr
batul fatal — 19
0 Teatrul ..Ion Creangă" (30 26 35) : 
Mary poppins — 9 : Albă ca Zăpada 
si cei 7 nitici — H8
0 Teatrul ..Țăndărică4* (sala Victo
ria. S0 58 65) : Oul buclucaș — 10 :
(sala Cosmonauților. 11 12 04) : Po
veste despre marionetă — 13

Teat.ru


O nouă etapă în cooperarea 
interbalcanică

Aprecierile Prezidiului R.S.F. Iugoslavia privind rezultatele 
reuniunii de la Belgrad

BELGRAD 24 (Agerpres). — Reu
niunea miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor din Balcani, desfășurată re
cent la Belgrad, a inaugurat un pro
ces nou de cooperare organizată și de 
întărire a încrederii in regiune, de le
gături mai strinse și de mai mare sta
bilitate — a apreciat Prezidiul R.S.F. 
Iugoslavia în cadrul unei ședințe, 
informează agenția Taniug.

Prezidiul a relevat ca extrem de 
semnificativ faptul că parțicipanții 
au exprimat, cum se arată și în Co

municatul comun adoptat la încheie
rea reuniunii, acordul deplin cu pri
vire la orientarea fermă în direcția 
dezvoltării cooperării multilaterale și 
a întăririi relațiilor dintre țările din 
regiune. A fost subliniată, in acest 
sens, însemnătatea înțelegerii asupra 
continuării dialogului, ca și a do
rinței de colaborare pe diferite pla
nuri între țările balcanice și s-a 
apreciat efectul favorabil al reuniu
nii în promovarea relațiilor de bună 
vecinătate dintre statele respective.

Delegație parlamentară albaneză în Turcia
ANKARA 24 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Turcia, Kenan 
Evren. l-a primit pe vicepreședin
tele Prezidiului Adunării Populare a 
R.P.S. Albania. Rita Marko, aflat la 
Ankara intr-o vizită oficială de prie
tenie, în fruntea unei delegații 
parlamentare. De asemenea, delega
ția albaneză a fost primită de șeful

guvernului Turciei, Turgiit Ozal Au 
fost abordate aspecte ale relațiilor 
bilaterale, ca și probleme internațio
nale actuale. S-a exprimat convin
gerea că raporturile dintre Albania 
și Turcia se vor dezvolta in conti
nuare. in interesul celor două țări, 
al păcii și securității în Balcani, 
informează agenția A.T.A,

nicaragua , Negocierile consacrate 
reconcilierii naționale

Acord intre reprezentanții guvernului sandinist și cei ai 
grupărilor „contras"

MANAGUA 24 (Agerpres). — In 
localitatea nicaraguană de frontieră 
Sapoa au luat sfirsit negocierile din
tre reprezentanții guvernului sandi- 
nist și cei ai grupărilor ..contras" 
consacrate inițierii unui proces de 
stingere a focarului de conflict in
tern și realizării reconcilierii națio
nale. Părțile au ajuns la un aoord 
privind încetarea ostilităților pe o 
perioadă de 60 de zile și organizarea 
unei noi runde de convorbiri, la 
Sapoa. la începutul săptăminii vii
toare.

Acordul s-a realizat în baza pro
punerii avansate de guvernul sandi
nist. negociată in aceste zile la 
Sapoa. împreună cu documentul pre
zentat de forțele ..contras" si in 
conformitate cu prevederile Acordu
lui de pace in America Centrală, 
semnat la 7 august de șefii de stat 
din regiune.

MANAGUA 24 (Agerpres). — In
tr-un disours pronunțat după sem
narea înțelegerii dintre guvern și

forțele „contras", președintele Nica- 
raguei, Daniel Ortega Saavedra, a 
adresat un apel S.U.A. la semnarea 
unui acord menit să pună capăt si
tuației din relațiile bilaterale și să 
faciliteze procesul reconcilierii inter
ne nicaraguane — relatează agenția 
Prensa Latina. Șeful statului nicara- 
guan a evidențiat, in acest context, 
eforturile de pace in America Cen
trală depuse de Grupul de la Conta- 
dora și Grupul de Sprijin și a invi
tat Administrația Reagan să facă un 
pas în întimpinarea procesului de 
pace centroamerican.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Statele Unite vor incepe retragerea 
trupelor dislocate recent in Hon
duras în primele zile ale săptăminii 
viitoare — a anunțat purtătorul de 
cuvint al Casei Albe. Marlin Fitzwa
ter. Retragerea va dura cîteva zile, 
a precizat el. adăugind însă că ..pro
gramul retragerii ar putea fi schim
bat in ultimul moment, dacă situația 
o va cere".

Noi presiuni financiar-economice 
ale S.U.A. împotriva Republicii Panama

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Președintele Rdnald Reagan a' sem
nat un decret executiv prin care sînt 
întărite preș-iunile financiar-econo
mice ale S.U.A. împotriva Republicii 
Panama. Noile măsuri unilaterale 
adoptate de administrația americană 
prevăd anularea unor facilități va
male și încetarea valabilității, in 
cazul Republicii Panama, a 
așa-numitei ^.Inițiative pentru ba
zinul caraibian", in baza căreia au 
fost create o serie de avantaje in 
relațiile comerciale cu Statele Unite.

După cum se știe, sancțiunile eco
nomice și financiare adoptate in 
ultima perioadă de administrația 
americană împotriva statului pa
namez au fost criticate de numeroa
se personalități ale vieții politice 
americane, de reprezentanți ai unor 
organizații obștești din S.U.A. și de 
o serie de țări din America Latină 
și de pe alte continente, fiind califi

cate drept o formă inadmisibilă de 
presiune și de amestec in treburile 
unui stat suveran.

CIUDAD DE PANAMA 24 (Ager
pres). — Autoritățile guvernamentale 
panameze au anunțat reținerea. în 
capitala țării, a unui grup de mili
tari aparținînd forțelor armate ale 
S.U.A. — transmite agenția Prensa 
Latina. în conformitate cu prevederi
le acordurilor privind Canalul Pana
ma și zona sa adiacentă, militarii 
nord-americani staționați in zona 
canalului nu pot circula în Panama 
fără a fi însoțiți de o escortă pana- 
meză. Canalul 2 de televiziune din 
Panama — postul oficial — a precizat 
că acțiunea militarilor nord-ameri
cani constituie „un act de provocare" 
și asemenea activități au menirea 
„de a crea situații care să justifice 
o agresiune externă împotriva Re
publicii Panama".

0 NOUĂ ȘI PERICULOASĂ ESCALADĂ MILITARĂ: '
_____________________________________ i

Un intreg cartier este transformat brusc in ruine, 
sub efectul suflului unei năprasnice explozii... Lovită 
ca din senin, o navă se scufundă tot atit de brusc, in 
numai cîteva clipe... Un avion zburind la mare dis
tanță se prăbușește secerat de un fulger argintiu...

...Secvențe disparate, care, din păcate, pot fi tot mai 
frecvent intilnite in diferite zone ale globului, teatru 
al unor singeroase conflicte armate. E adevărat, pe 
cimpurile de luptă continuă să acționeze armele cla
sice, tancurile, artileria, aviația, care, oricit s-ar fi 
perfecționat, nu reprezintă, totuși, ceva mou sub soare.

De la rudimentarele V-1 
și V-2 la rachetele „inteli
gente". Folosirea în scopuri mili
tare a rachetelor nu este, desigur, o 
noutate absolută „a zilei". încă 
în ultima parte a celui de-al doilea 
război mondial. în încercarea dispe
rată de a se salva de la infringere. 
Germania nazistă a recurs, pe fron
tul de vest, la asa-zisele „arme se
crete". respectiv rachetele V-1 și 
V-2. Cu o rază de acțiune destul de 
redusă, cu o forță de distrugere nu 
mult mai mare decit a unor obișnui
te bombe de avion, ele constituiau o 
fază incipientă a tehnicii rachetelor 
militare ; de fapt, rachetele V-1 erau 
doar un fel de .bombe cu aripi", 
zburind cu o viteză atit de redusă, 
incit multe au fost doborite de avia
ție sau de artileria antiaeriană. De 
aici, eficienta lor scăzută din punct 
de vedere militar, e'e avînd mai 
mult rolul unor mijloace de terori
zare a populației civile-: fată de 
progresele la care s-a ajuns astăzi în 
tehnica rachetelor, ar putea fi a- 
semuite anticelor care de luptă trase 
de cai. în comparație cu un tanc 
modern...

I"tr-adevăr. tehnica reactivă a în
registrat, în timpul din urmă, pro
grese uriașe si uluitoare perfecțio
nări. Sub impactul nefast al cursei 
înarmărilor, rachetele au dobîndit o 
pondere tot mai mare in panoplia ar
senalelor militare si lin rol tot mai 
mare in desfășurările tactice si stra
tegice ale doctrinelor militare, înre- 
gistrind o fantastică escaladă canti
tativă și calitativă.

Adunarea Generală a ON U. reafirmă
dreptul O.E.P. de a avea o misiune 

permanentă la Națiunile Unite
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — In plenara Adunării Generale 

a O.N.U. s-au încheiat dezbaterile asupra situației create în urma hotă- 
ririi unilaterale a S.U.A. de a închide biroul observatorului permanent al 
Organizației pentru Eliberarea Palestinei pe lingă Națiunile Unite.

După dezbateri. Adunarea Gene
rală a adoptat, cu 148 voturi pentru, 
două contra (S.U.A. și Israel) și nici 
o abținere, o rezoluție care, în esență, 
reafirmă dreptul legitim al O.E.P. de 
a avea o misiune permanentă de ob
servatori pe lîngă Națiunile Unite. 
Documentul reafirmă punctul de ve
dere al Adunării Generale potrivit 
căruia misiunea O.E.P. este proteja
tă de prevederile acordului dintre 
O.N.U. și țara-gazdă, iar personalu
lui misiunii trebuie să i se creeze 
posibilitatea să intre și să rămână în 
Statele Unite, pentru a-și îndeplini 
funcțiile sale oficiale. Rezoluția 
adoptată exprimă regretul în legătu
ră cu faptul că S.U.A. nu iși înde

plinesc obligațiile ce le revin ca țară- 
gazdâ și cere guvernului american să 
renunțe la adoptarea vreunei măsuri 
care să contravină acordului în vi
goare. De asemenea. Adunarea Ge
nerală a cerut secretarului general 
al O.N.U. să adopte „măsuri adecvate 
cu titlu preliminar" pentru a asigura 
ca misiunea O.E.P. să-și poată în
deplini atribuțiile sale. Adunarea 
Generală a hotărît, totodată, să-și 
reia dezbaterile pe această temă îna
inte de 11 aprilie a.c„ cind va expira 
termenul de 20 de zile stabilit de un 
tribunal federal american din statul 
New York pentru Încheierea proce
durii judiciare în vederea închiderii 
biroului misiunii O.E.P.

Continuă manifestațiile de protest ale populației 
palestiniene împotriva autorităților de ocupație

In toate localitățile de pe malul 
vestic ai Iordanului și Gaza continuă 
manifestațiile de protest ale popu
lației palestiniene împotriva auto
rităților de ocupație. La Nablus, Ba
lata, Tulkarm și Azrun ele au avut 
un caracter deosebit de violent. In 
tabăra de refugiați palestinieni Deir- 
el-Balah (Gaza) au fost instituite 
restricții de circulație. Au fost ope
rate arestări în cîteva orașe de. pe 
malul vestic al Iordanului — Nablus. 
Hebron, Jenin și Tulkarm. De ase
menea, se semnalează că in jurul 
orașului Qalqiliya continuă blocada 
instituită de armata israeliană săo- 
tămîna trecută, localitatea fiind de
conectată de la rețeaua de curent 
electric și de aprovizionare cu apă 
potabilă. în ultimele două zile în

închisorile israeliene au fost arun
cate fără a fi judecate peste 300 de 
persoane.

(Agerpres)
BEIRUT 24 (Agerpres). — Forțele 

aeriene israeliene au efectuat 
miercuri și joi puternice raiduri de 
bombardament asupra unor sectoare 
locuite de palestinieni la est de ora- 
șul-port Saida din sudul Libanului, 
în atacul de miercuri, cind, aparatele 
agresoare au lansat bombe și rache
te, cel puțin 22 de persoane au fost 
ucise sau rănite, iar mai multe clă
diri au fost distruse. Raidul de joi, 
cind au fost bombardate cartiere 
mărginașe din Saida și localitatea 
Madjdalvoun. s-a soldat cu rănirea 
a cinci palestinieni.

„EGALITATE, 
DEZVOLTARE, 

PACE"
O importantă acțiune 
internațională privind 

condiția iemeii in lumea 
contemporană

VIENA 24 (Agerpres). — La 
Viena s-au încheiat lucrările 
celei de-a 32-a sesiuni a Co
misiei O.N.U. pentru condiția fe
meii. Parțicipanții au dezbătut 
un cerc larg de probleme, re
feritoare la situația socială, e- 
conomică și politică a femeilor 
in societate, la consolidarea 
colaborării Internaționale în ve
derea asigurării unor drepturi e- 
gale între femei și bărbați. Au 
tost adoptate, totodată, o se
rie de rezoluții, referitoare la 
situația femeilor din R.S.A., Na
mibia și în teritoriile arabe 
ocupate de Israel.

O atenție prioritară a fost a- 
cordată examinării traducerii în 
viață a „Strategiei de perspec
tivă a activității privind îmbu
nătățirea situației femeilor și 
măsuri concrete pentru depăși
rea obstacolelor pe calea reali
zării scopurilor și sarcinilor de
ceniului femeii în perioada 
1986-1990 : egalitate, dezvolta
re și pace", document adoptat 
în cadrul conferinței mondiale 
dedicate examinării și aprecie
rii rezultatelor deceniului fe
meii, desfășurate la Nairobi, în 
1985.

DECLARAȚIA COMUNĂ SOVIETO-AMERICANĂ
adoptată la încheierea convorbirilor de la Washington

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Declarația comună sovieto-americană 
dată publicității, la Washington, la 
încheierea convorbirilor pe care mi
nistrul sovietic de externe, Eduard 
Șevardnadze, le-a avut cu secretarul 
de stat al S.U.A., George Shultz, re
liefează că interlocutorii au dezbătut 
pe larg probleme ale limitării și re
ducerii înarmărilor. Declarația — ci
tată de agenția T.A.S.S. — mențio
nează că a fost examinat, de ase
menea, stadiul negocierilor de la Ge
neva cu privire la armele nucleare 
și cosmice și problemele respectării 
acordului de apărare antirachetă. De
legațiile U.R.S.S. și S.U.A. la Geneva 
au primit sarcina să urgenteze pre
gătirea proiectului de acord — bazat 
pe formulările conținute în declara
ția comună a secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov. și 
președintelui S.U.A., Ronald Reagan,

din decembrie 1987 — fapt care ar 
permite examinarea problemelor. încă 
nerezolvate la următoarea intilnire 
a miniștrilor de externe ai U.R.S.S. 
și S.U.A. de la Moscova.

Miniștrii — menționează T.A.S.S. 
— au analizat stadiul actual al ne
gocierilor bi și multilaterale vizînd 
asigurarea atotcuprinzătoare a inter
zicerii globale a armelor chimice, su
pusă unul control efectiv, și au dat 
instrucțiuni delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A. la Geneva să-și continue acti
vitatea constructivă In această 
direcție.

Pentru continuarea examinării 
spectrului larg de probleme ale rela
țiilor bilaterale și pentru pregătirea 
cu succes a întîlnirii sovieto-ameri- 
cane la nivel înalt, Eduard Șevard- 
nadze și George Shultz se vor re- 
întîlni, la Moscova, în perioada 
21—25 aprilie și, din nou, la jumă
tatea lunii mai.

Lucrările conferinței internaționale de la Lusaka

FERMĂ CONDAMNARE A POLITICII DE APARTHEID

„FĂCLIILE SPERANȚEI
Un mesaj simbolic destinat sesiunii speciale 

a O.N.U. pentru dezarmare
TOKIO 24 (Agerpres). — Trei 

„făclii ale speranței", aprinse de la 
focul provenind din marele incen
diu de origine nucleară care a ni
micit in 1945 Hiroshima, sint pur
tate, începind de joi, 24 martie, in 
cadrul unei ștafete a păcii, care la 
finele lunii mai va ajunge la New 
York, la cea de-a Hl-a sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării. O ceremonie 
specială a „transmiterii flăcării" a 
avut loc in micul sat japonez Ho
sino, din nordul insulei Kyushu. 
Unul dintre locuitorii de azi ai aces
tui sat, Tatsuo Yamamoto, in vîrstă 
.de 72 de ani. a aprins la 6 august 
1945 o flacără de la incendiul care 
a mistuit Hiroshima, intrefinind-o 
cu grijă in toată perioada postbe
lică.

„Am păstrat in lampionul fami
liei. noastre flacăra de la casa arsă 
pină in temelii, a părinților mei, 
morți în urma exploziei . nucleare" 
— a declarat Yamamoto reprezen
tanților presei. „Vreau ca focul

Hlroshimei să mențină veșnic 
trează amintirea jertfelor bombar
damentelor atomice. El trebuie să-i 
cheme pe toți oamenii la luptă îm
potriva războiului, pentru pace".

Lâ sfirșitul anilor ’60, locuitorii 
din Hosino au construit, prin mij
loacele lor proprii, un monument 
memorial, in virful căruia, de 
atunci,' arde flacăra. păstrată de 
Tatsuo Yamamoto. Cele trei „făclii 
ale speranței", aprinse joi aici, vor 
fi transportate mai intii la Hiroshi
ma, de unde, începind de la 26 
martie, vor fi purtate prin întreaga 
Japonie de parțicipanții la „Ștafeta 
păcii", organizată de Consiliul na
țional țtlpon pentru interzicerea ar
melor atomice și cu hidrogen.

In luna moi. făcliile vor fi trans
portate cit avionul la New York, 
unde parțicipanții la mișcarea îm
potriva pericolului nuclear inten
ționează să lanseze un apel la in
terzicerea armelor nucleare de 
către cea de-a IH-a sesiune spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării.

înțelegere între 
Etiopia si Somalia 
pentru promovarea unei politici 

de bună vecinătate
ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). — 

Președinții Etiopiei și Somaliei, 
Mengistu Haile Mariam și Mohamed 
Siad Barre, au adoptat, la încheierea 
celei de-a doua runde de convorbiri 
de la Djibouti, o declarație comună 
în care reafirmă hotărîrea lor de a 
acționa în vederea instaurării unei 
păci durabile între cele două țări, 
transmite agenția etiopiană de presă. 
Ei au procedat la un schimb de ve
deri cu privire la căile și modalită
țile de a înlătura neînțelegerile 
existente între țările lor. pronunțîn- 
du-se pentru eforturi comune în ve
derea promovării unei politici de 
bună vecinătate, care să asigure pa
cea, progresul popoarelor respective.

PANMUNJON

LUSAKA 24 (Agerpres). — La Lu
saka se desfășoară lucrările confe
rinței internaționale a organizației 
„Parlamentarii pentru lichidarea 
apartheidului" la care participă 
deputați ai forurilor legislative din 
țări din Europa occidentală, sudul 
Africii, membri ai conducerii Con
gresului Național African și Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). Pe ordinea de zi 
a conferinței figurează analizarea 
situației din sudul Africii și Nami
bia, care s-a agravat în urma poli
ticii de apartheid a regimlilui de la 
Pretoria, și a altor probleme ale vie
ții internaționale. Lucrările confe
rinței au fost deschise de Kenneth 
Kaunda. președintele Zambiei. pre
ședinte în exercițiu al O.U.A.. care

și-a exprimat îngrijorarea fată de 
deteriorarea situației din sudul Afri
cii. Arătind că mii de africani, prin
tre care femei, bătrîni și copii, sînt 
aruncați in închisorile sud-africane 
pe motiv că s-au opus politicii de 
apartheid, președintele Kaunda a 
subliniat că R.S.A. promovează o 
politică de agresiune și impotriva 
statelor „din prima linie". El s-a 
pronunțat pentru instituirea de 
sancțiuni generale împotriva aces
tui regim și a cerut statelor occi
dentale să înceteze cooperarea cu 
Pretoria. Kenneth Kaunda a relevat 
necesitatea instaurării unei noi or
dini economice internaționale si a 
reglementării pe cale negociată a 
conflictelor regionale.

„Grupul celor șase“ - în sprijinul unor măsuri de dezarmare
BUENOS AIRES 24 (Agerpres). — 

La Buenos Aires s-au încheiat lu
crările reuniunii reprezentanților șe
filor de stat sau de guvern din țările 
membre ale „Grupului celor șase", 
respectiv Argentina. Grecia. India. 
Mexic. Suedia și Tanzania, consa

crată intensificării eforturilor în fa
voarea dezarmării și păcii mondiale. 

Parțicipanții au adoptat proiectul 
unui sistem de verificare a expe
riențelor nucleare, care va fi dat 
publicității după ce va fi comunicat 
conducătorilor țărilor respective.

Reuniune <j secretarilor
Comisiei Miiitare 

de Armistițiu 
din Coreea

PANMUNJON 24 (Agerpres). — La 
Panmunjon a avut loc o nouă reu
niune a secretarilor Comisiei Mili
tare de Armistițiu din Coreea, con
vocată la propunerea părții R.P.D. 
Coreene — transmite agenția A.C.T.C. 
Cu acest prilej, reprezentantul părții 
R.P.D.C. a exprimat un protest ho- 
tărit față de încercările părții ame
ricane de a pune in circulație „do
cumente" total nefondate cu privire 
la pretinse încălcări de către 
R.P.D.C. ale Acordului de armisti
țiu. Arătînd că R.P.D. Coreeană a 
respectat întotdeauna cu strictețe ter
menii acordului, vorbitorul a subli
niat că acțiunile părții americane sint 
menite să abată atenția de la pro
priile acte contrare acordului.

Apel pentru eliberarea 
deținuților politici din R.S.A.

PRETORIA 24 (Agerpres). — Un 
număr de sase organizații antiapar- 
theid din Republica Sud-Africană au 
cerut regimului minoritar rasist de 
lă Pretoria eliberarea necondiționată 
a tuturor deținuților politici din 
țară, inclusiv a liderului populației 
de culoare majoritare. Nelson Man
dela.

Apelul a fost lansat de Comitetul 
de coordonare azanian. Mișoarea 
studenților azanieni. Organizația fe
meilor africane. Consiliul național 
al sindicatelor. Uniunea muncitorilor 
sud-africani. Unitatea națională a 
tineretului azanian in cadrul unei 
întilniri desfășurate la Soweto.

Organizațiile respective au cerut, 
totodată, ridicarea restricțiilor pri
vind interzicerea sau restringerea 
activității organizațiilor antiapar- 
țheid, precum si retragerea forțelor 
de securitate din orașele rezervate 
negrilor.

GABORONE 24 (Agerpres). —t 
Autoritățile rasiste din Africa de 
Sud continuă campania de arestări 
în rindul militanților pentru aboli
rea sistemului de apartheid. Din 
surse citate in capitala Botswanei se 
relevă că opt tineri sud-africani, unii 
dintre ei lideri ai unor grupări de 
luptă impotriva discriminării rasiale, 
au fost arestați de poliție în cursul 
săptăminii trecute. De asemenea, au 
fost operate arestări cu prilejul unor 
adunări studențești desfășurate in 
memoria victimelor masacrului de la 
Sharpeville.

„Războiul de la distantă"
9

„Noutatea" constă în faptul că in confruntarea dintre 
părțile beligerante tinde să crească tot mai mult, ca 
intr-o veritabilă „premieră" militară, locul și rolul 
unor noi mijloace de luptă. Practic, asistăm la debutul 
unei faze inedite în istoria încleștărilor milttare : tre
cerea pe scară largă la „războiul rachetelor".

Fapt care, dincolo de cadrul strict local al confrun
tărilor armate, dobindește semnificația unui semnal de 
alarmă si constituie motiv de reflecție pe un plan mult 
mai larg.

Astfel, se cuvine remarcată enorma 
diversificare a tipurilor de rachete. 
In funcție de distanță și rază de ac
țiune. există o întreagă gamă de ra
chete — de la cele cu rază scurtă 
si foarte scurtă de acțiune, cu desti
nație tactică, pină la cele intercon
tinentale. cu destinație strategică, 
intre acestea intercalindu-se rache
tele intermediare, cu destinație mix
tă. strategică si tactică. în ce pri
vește dimensiunile — ele variază de 
la rachetele-gigant transportate pe 
autovehicule speciale cu .mai multe 
șasiuri sau pe platforme de cale fe
rată cit trenuri intregi pină la ra
chetele „individuale", purtate de un 
singur om, ca un rucsac.

In funcție de modul de propulsare, 
există rachete balistice, care, după 
lansare, descriu un arc de cerc prin 
păturile superioare ale atmosferei si 
cad apoi spre tintă. in virtutea for
ței de gravitație, precum si rache
te de croazieră, care zboară spre 
obiectiv cu ajutorul motoarelor pro
prii. In funcție de baza de lansare 
si de ținta destinată, există rachete 
cu baza la sol. care pot fi indreptate 
impotriva unor tinte aflate tot pe sol 
sau împotriva avioanelor : rachete 
instalate la bordul navelor. îndrep
tate impotriva altor nave sau a 
obiectivelor terestre : rachete lansa
te de la bordul submarinelor în stare 
de imersiune, indreptate împotriva 
obiectivelor de Pe uscat : rachete 
lansate de la bordul avioanelor îm
potriva altor avioane ori spre ținte 
de pe pămînt ș.a.m.d.

în ce privește perfecționările cali
tative. performantele rachetelor se 
îmbunătățesc continuu, gratie folo
sirii tehnologiilor celor mai avansate.

îndeosebi prin încorporarea compu
terelor. Panopliile existente includ 
rachete „inteligente", care îsi „vi- 
nează" cu îndărătnicie tinta — ur
mărind-o după emisia calorică, după 
atracția magnetică, sau potrivit unor 
programe de zbor memorizate in 
microcomputere : rachete care, cu 
ajutorul camerelor TV, văd zi și 
noapte (cu sistemele infrarosii) tere
nurile de dedesubt, ocolind obstaco
lele naturale, ridieîndu-se peste inăl- 
timi. coborind în văi. zburind la fi
rul ierbii ori razant cu suprafața 
valurilor. Importante perfecționări 
tehnice sînt materializate prin ra
chetele „invizibile" pentru sisteme
le de detectare ale inamicului, ca 
urmare a aplicării unor pelicule 
reflectorizante.

Totodată, precizia a atins un gra’d 
pină nu de mult de neînchipuit : o 
rachetă balistică, lansată de la 10 000 
km. iși poate atinge ținta (în cel 
mult o jumătate de oră) cu o eroare 
de 10—20 m. iar o rachetă de croa
zieră. lansată de la o distantă de 
pină la 5 000 km — cu o eroare de 
ordinul centimetrilor. Este ca si cUm 
ai nimeri, de la cîțiva kilometri, 
un țințar cu un glonte de pușcă !

Să mai adăugăm că la proliferarea 
enormă a rachetelor au contribuit si 
costurile de producție. Deși costisi
toare — mai ales cind este vorba de 
tipurile cu multiple perfecționări — 
totuși rachetele nu sint atit de scum
pe comparativ cu alte arme. De aici 
si faptul că tot mai multe state, 
chiar si țări in curs de dezvoltare, 
se orientează spre achiziționarea si 
dotarea forțelor lor armate cu ra
chete.

Instrumente oarbe ale
distrugerii. în condițiile acestei
furibunde proliferări, rachetele mi
litare au început să-si găsească uti
lizări crescinde. în timpul celui de-al 
doilea război arabo-israelian din 1973, 
s-au folosit rachetele impotriva avi
oanelor. ca si rachetele antitanc : in 
1982. in cursul conflictului anglo- 
argentinian din Malvine (Falkland), 
s-au folosit rachetele împotriva na
velor de suprafață. In prezent, asa 
cum se știe, rachetele cunosc o uti
lizare ne scară fără precedent. în 
zona Golfului, fiind îndreptate nu 
numai împotriva unor obiective mi
litare. ci si lovind orașe, cartiere ci
vile. Asistăm, practic, la „nașterea" 
unui nou tip de război, „războiul 
de la distantă", purtat între inamici 
invizibili intre ei.

Ce înseamnă aceasta ? Este un 
factor atenuant sau agravant ?

...Desigur, orice război are un ca
racter profund antiuman : orice 
armă este făcută pentru a uci
de pe cel din față. Or. iată că 
armele — prin definiția lor an
tiumane — pot fi. dacă se poate spu
ne așa, și mai mult „dezumanizante". 
Este adevărat, de-a lungul istoriei, 
pe măsură ce mijloacele de luptă 
se perfecționau, s-a ajuns. încetul 
cu încetul, la o ..îndepărtare" fizică 
a beligeranților. La început, cînd se 
luptau cu sabia și cu sulița, inami
cii se vedeau, se puteau chiar 
privi în ochi ; cînd se luptau 
cu flinta. încă se puteau zări : 
cind s-a trecut la folosirea ar
tileriei. se utilizau binoclul, luneta ; 
chiar din avioane, se mai puteau ve
dea din carlingă „furnicile" umane. 
Era desigur inuman cînd luptătorul 
antic înfigea sabia în cel din față, 
sau cînd infanteristul, din perioade 
mai apropiate, ochea inamicul și a- 
păsa pe trăgaci ; totuși erau două 
ființe umane față in față, care iși 
puteau măsura grozăvia gestului. A- 
cum se ajunge la un tot mai accen
tuat proces de „depersonalizare" a 
războiului.

Nu este vorba, aici, de simple con
siderente. de ordin psihologic sau fi
lozofic. Pentru ce merită a reflec
ta asupra acestor aspecte ? Oare 
războiul de la distanță, războiul în-

tre „inamici invizibili" este mai pe
riculos decit cel „clasic" ? Pentru ce 
reprezintă el o nouă și deosebit de 
amenințătoare escaladă militară ?

Pentru că. pe măsură ce se dez
voltă acest proces, războiul tinde să 
devină mai „simplu", mai facil, să 
intre mai lesne in cotidian. Ucide
rea „de la distanță" capătă carac
terul unui act impersonal, declanșa
rea armelor ucigașe se poate face in 
liniște cu, singe rece, fără vreo tre
sărire aparte, de conștiință, printr-o 
simplă apăsare de buton, așa cum 
se pune în funcție un strung ori o 
raboteză I Una dirt consecințele mai 
puțin palpabile, dar cu nimic mai 
puțin terifiante, ale acestei „deper
sonalizări" este tocmai noua psiho
logie pe care o determină o aseme
nea „descărcare" a conștiinței. Cum, 
poate, și-ar fi dorit membrii echipa
jului avionului „Enola Gay". din care 
a fost lansată prima bombă atomi
că ce a distrus Hiroshima și care 
au sfirșit. cu mințile rătăcite. în case 
de sănătate, pentru că imaginea ciu
percii uriașe i-a urmărit în perma
nență ca un coșmar.

Stadiul ultim al acestui proces ar 
putea fi. în cazul cind proiecte de 
genul „războiul stelelor" ar fi duse 
pină la capăt, situația în care rache
tele „s-ar război" cu rachetele. în- 
tr-o încleștare în spațiul extrateres
tru.

Desigur, progresele imense înregis
trate de tehnica rachetelor reprezin
tă o mare cucerire a geniului uman. 
Din păcate însă, ca și în atitea alte 
cazuri, această cucerire a fost aca
parată, aproape în întregime, în sco
puri militare. Și mai grav este fap
tul că procesul perfecționării rache
telor a coincis. în timp, cu proce
sul apariției si dezvoltării energiei 
nucleare, respectiv a tehnicii atomi
ce militare, cu înspăimîntătoarea sa 
capacitate de distrugere. Iar din îm
binarea acestor doi factori, tehnica 
rachetelor șl tehnica nucleară, a re
zultat arma cea mai cumplită pe care 
a cunoscut-o vreodată omenirea : ra
cheta nucleară. Armă apocaliptică, 
monstruoasă, capabilă să prefacă 
Terra intr-un desert de cenușă ra
dioactivă. In conflictul din zona 
Golfului au fost folosite zeci și sute 
de rachete avind însă încărcături

explozive „clasice" ; dacă ar fi fost 
rachete nucleare, nu mai exista via
tă in regiune, iar condiț'ile și me
diul înconjurător pe ample spații 
geografice ar fi fost grav afectate.

Suprema îndatorire. latâ 
de ce este important ca rachetele 
folosite pentru transportarea unor 
încărcături ucigătoare — convențio
nale și. cu at't mai mult, nuc’ea- 
re — să fie lichidate, să dispară cu 
desăvîrșire ! Este, desigur, bine și 
constituie un pas istoric hotăr rei 
privind lichidarea rachetelor nuc'ea- 
re cu rază med;e si mai scurtă de 
acțiune. Este, desigur, bine că se 
poartă acum tratative pentru redu
cerea substanțială, cu 50 la sută, a 
rachetelor nucleare strategice. Nu 
este însă mai puțin adevărat că in 
arsenalele mondiale oricum au ră
mas și ar mai rărmne suficient? ra
chete nucleare pentru a distruge de 
multe ori planeta, casa tomuri a 
umanității. Iată de ce nu poate e- 
xista îndatorire mai inaltă. țel mai 
mobilizator pentru toate popoarele 
decit să lupte cit energie mereu spo
rită — asa cum dictează interesele su
preme ale om-nriii. asa cum fac con
secvent România socialistă, alt? ță-i 
și forțe iubitoare de pace, asa cum 
o impun cerințele noului mod dc 
gîndire si acțiune politică — pină I? 
eliminarea si a ultimei din aceste 
arme ale morții.

...Cu secole în urmă, minți cute
zătoare. spirite vizionare si-au în
chipuit rac'-etele ca mijloace ranide 
de transport și comuntoații. de rea
lizare a visului mi'enar al omului 
de a zbura spre aștri, de a desco
peri noi lumi, de a-si lărgi mereu 
orizonturile cunoașterii : mai a- 
proape de vremurile noastre, oa
meni de știință de geniu au nus 
baze’e tehnicii racbete’or din păca
te ulterior deturnată de la aseme
nea scopuri pașnice

Oare abolirea folosirii rachetelor 
în scopuri militare, redob’ndirea a- 
celor destinații nacifire nre'ifgjrnte 
în urmă cu secole, reactualizarea si 
materializarea unor asemenea „hime
re" ar însemna un regres sau un 
progres în istoria civilizației ?

Romulus CAPLESCU
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TRANSMIT: |
I LA OSLO A FOST DESCHISA | 
I EXPOZIȚIA „CULORILE BUCU- I 

REȘTIULUI". in- cuvintul rostit de
| primarul orașului Oslo, Albert | 
I Nordengen, s-a subliniat că Bucu- | 

reștiul este capitala unei țări dor-

Inice de pace și de cooperare cu ■ 
toate statele lumii. La manifestare I 
au participat reprezentanți ai Mi- 1 
nisterului Afacerilor Externe,

[ambasadori și alți membri ai I 
corpului diplomatic, oameni de I 
afaceri, un numeros public.

ȘEDINȚA A BIROULUI POLI- 
' TIC AL C.C. AL P.M.U.lf. 
ILa Varșovia s-a desfășurat șe- .

dința Biroului Politic al C.C. al I 
P.M.U.P., consacrată examinării ' 
problemelor situației social-econo-

I mice a țării. Totodată, Biroul Poli- I 
I tic a analizat și adoptat programul I 

de pregătire a celei de-a III-a Con-

Iferințe pe probleme teoretlco-ideo- ■ 
logice, care va avea loc în toamna | 
acestui an, informează agenția 
P.A.P.

| LA BEIJING s-a deschis prima 
sesiune a celui de-al VII-lea Co-

Imitet Național al Conferinței Con- I 
sultative Politice Populare a R.P. I 
Chineze. După cum anunță agenția 
China Nouă, parțicipanții la sesiu- i

I ne vor alege pc președintele, vice- | 
1 președinții. secretarul general si 
I membrii Comitetului Permanent .

al Comitetului Național al C.C.P.P. I 
si vor lua parte, fără drept de vot. I 
la lucrările primei sesiuni a Adu- 

I nării Naționale a Reprezentanților I
Populari a R.P. Chineze, care incep | 
vineri.

| LA INVITAȚIA GUVERNULUI I 
I JAPONEZ, o delegate a Guvemu- • 
' lui R.D.P. Laos, condusă de'Phounp 
ISipaseuth, vicepreședinte al Consi- I 

liului de Miniștri și ministru al | 
afacerilor externe, va fac1 o vizită 
oficială în Japonia. între 27 martie > 

Iși 1 aprilie — se arată intr-un co
municat de presă al Ministerului I 
laoțian de Externe.

I REUNIUNE B.I.D. In capital? | 
I Venezuelei au luat sfirșit lucrările

reuniunii guvernatorilo’- Băncii In- . 
Iteramericane de D.ezvo’tare (B.I.D.). I

Noul președinte ai B.I.D.. Enrique ' 
Iglesias (Uruguay), a relevat că se

Ivor fac-» eforturi pentru reactivarea I 
ș' modernizarea structurilor orga- | 
irizației, subpnf'nd că este necesar 
să fie intensifi-ată cooperarea re- ■

I '■tonală în domeniul monetar- I 
| financiar. I
I REZULTATELE ALEGERILOR |

DIN KENYA. La Nni-obi au fost 1 
1 date publicității rezultate'? ale-e- 
Irilor general? p-ntru Adunarea Na- I 

'tonală d'n K-mva — parlamen'u'. | 
Potrivit comunicatului, au, fost ri-și 
:n fo-ul l"g's'a‘iv suorem 183 d' i 

I deputați. cu 20 mai mu’t 'ață d» 
I pr?cnd"nteto alegeri din 1983. Pr'- ' 

ma sesiun- a nqul"i na-'arr^nt s?
■ va deschid? la 12 aprilie, cind va I 
| fi anunțată si componenta noului | 

guvern al Kenyei.
LANSARE a NAVE’ COSMIC" 

„'’ROGRESS-35". In conformitate cu 
programul de activitate coriț'n-ă '' 
complexului științific de cercetă- 
orbitale „Mir", la 24 mart’e. î 
Uniunea Sovietică, a fost lansată 
nava auiomată de tra-snort. ..Pr-- 
oress-"5“. Ea este destmată trans
portării ne orbită a materia’elor 
consumabile si a altor încărcături 
Nava „Progrnss-35" a fost .plasată 
ne o orbită iniț’a'ă cu anooevl la 
231 Fi’nmetr'. ner onui, [a mo (co„- 
mn’ri, inel‘nația f-ță de pianul ocur1- 
‘orinl — do 51.6 nra^e si nertoez''- 
do rn'cț'e în jurul Terrei 
mi-.ute.

de 88.9

1 p-rițr r ^prrNDFNTK SI 
REA 7APE7.ri.nR IN A1FI

I c-es'ereo nirmUilui anei multor I 
I ri-’ri din R.R. Germania, potrivi’ ' 

nresoî vest-oermano. d.in cauza de- 
mare ol anelor, ne une1n I 

-'-rtluni ale Rinului suriorlor nard- I 
o-ția. a fost întreruntă. In zona I 

IKn.rlsrnho, n’velui R<n”lui a cros- I 
rut cu 76 cm. Creșterea nivelului 
anelor a. provocat, inundații șl alu- i 
necări de terenuri, care au afectat I 

| circulația rutieră in unele zone.
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