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CALITATEA SUPERIOARĂ
- cerință fundamentală 

a economiei moderne, competitive
Calitatea este semnul distinctiv al 

actualei etape de dezvoltare eco- 
nomico-socială a tării noastre. De 
fapt, este condiția fundamentală a 
dezvoltării. Prin calitatea muncii, 
prin calitatea roadelor muncii, po
porul român vorbește lumii și vor
bește generațiilor viitoare despre 
forța sa de creație, despre hărnicia 
și inteligența sa, despre pasiune și 
vocație.

După Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, în 
anii „Epocii Nicolae Ceaușescu“ s-a 
format, treptat, o nouă atitudine 
față de muncă și 
față de calitatea 
muncii. O atitu
dine revoluțio
nară. Au sporit 
răspunderile în
tregii societăți, 
ale fiecărui colec
tiv. ale fiecărui 
om al muncii față 
de calitate.

Desigur. în cei 
dinții ani ce au 
urmat evenimen
tului istoric din 
vara anului 1965, 
cele mai aprige 
bătălii revoluțio
nare s-au purtat 
pe tărîmul canti
tății. Pentru că 
a fost nevoie să 
fie ridicate mii și 
mii de noi obiec
tive economice. 
Așa cum subli
nia recent secretarul general al 
partidului, „au fost construite pe în
treg teritoriul tării circa 8 000 de 
capacități de producție, in indus
trie, agricultură și celelalte ramuri, 
s-au creat circa 180 de noi 
platforme industriale, o dată cu dez
voltarea celor existente". Au fost 
Înălțata noi edificii sociale, noi lă
cașuri pentru instituții științifice, de 
invățămint și cultură, noi blocuri de 
Locuințe. A foșț modificată însăși 
geografia economică a României. 
S-a construit muît în 'băthâ Tioăstră. 
Si a fost posibil să se construiască 
mult, în condițiile elaborării și apli
cării, cu contribuția fundamentală a 
.tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
unei politici științifice de repartiza
te a venitului național pentru dez
voltare și consum,, de asigurare a 
unei rate înalte a acumulării. Prin 
alocarea în această perioadă a unui 
fond de investiții de 3 trilioane 450 
miliarde lei s-a constituit și s-a con
solidat o puternică bază tehnico- 
materială a edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul patriei noastre.

Dar ritmul accelerat al acestor 
mari acumulări cantitative a deter

minat în mod legic saltul revoluțio
nar pe un plan superior, al înfăptui
rii unor tot mai profunde înnoiri cali
tative in toate domeniile de activi
tate. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia, cu peste un deceniu in 
urmă, că a sosit vremea să transfor
măm cantitatea intr-o nouă calitate. 
Sosise intr-adevăr vremea realizării 
unui raport cu un nou conținut de 
esență revoluționară, între cantitate 
și calitate. Dacă în primele etape 
ale procesului revoluționar de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate predominau fac

„Se impune să acționăm cu toată \ 
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j calități a muncii și vieții întregului j 

I popor". j
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torii extensivi de creștere, cu timpul 
s-a trecut la asigurarea unui echi
libru intre aceștia și factorii inten
sivi. Acum insă, in actuala etapă, 
predominanți sînt factorii intensiv- 
calitativi. Asigurarea noii calități a 
muncii și a vieții se înscrie drept 
obiectiv fundamental al programelor 
adoptate de Congresul al XIII-lea 
pentru actualul cincinal și pentru 
viitorul deceniu, pină la orizontul 
tuiului 2000.

Calitatea nu mai este azi un ele
ment de’ suprastructură. 'Ea "consti
tuie un „stîlp de rezistență" in 
structura oricărui produs al muncii. 
Imaginea calității nu este insă sta
tică, dată o dată pentru totdeauna. 
Această imagine este dinamică, in 
sensul că se schimbă continuu in ra
port cu cerințe și exigențe ce se 
schimbă și ele de la o etapă la alta 
ori chiar in. cadrul unei singure e- 
tape. Fiecare nouă performanță ca
litativă constituie un pas făcut îna
inte pe calea progresului. Dar cli
pa ei se 'scurge repede. Devine tre
cut. Devine istorie. Clipa cave ii ur
mează aduce alte cerințe, alte exi
gențe. Mai multe și mai mari.

Pentru un produs de înaltă per
formantă oamenii dau întreaga mă

sură a valorii lor. a capacității lor 
de muncă, de creație. De unde vor 
lua ei. in clipa următoare, puterea 
necesară pentru a fabrica un produs 
mai bun 1 De unde vor aduna resur
se pentru a putea răspunde noilor 
cerințe si exigente, mai multe si mai 
mari decit în clipa precedentă ? în 
această privință, viata nu are prea 
multe secrete. Izvoarele sînt cunos
cute. Orice mare realizare, oricît de 
mare, deschide întotdeauna drumuri 
către înfăptuiri superioare. Undeva, 
într-o intreprindere industrială, a 

fost realizat, cu 
trudă, cu talent, 
cu inteligență, 
un produs „de 
vîrf“. Cei ce l-au 
făurit au învățat 
să facă altul și 
mai bun. Pentru 
că in procesul 
muncii oamenii 
învață să mun
cească mai bine. 
Se perfecționea
ză. Munca este o 
bună școală a ca
lității. Dacă fa
cem o compara
ție între înfăp
tuirile de azi ale 
industriei româ
nești și cele de 
acum 20 de ani 
sau chiar de acum 
zece ani, vom
vedea cit de mare 
este saltul din

prezent. Muncitorii, inginerii, tehni
cienii s-au autodepăsit cu fiecare
nou produs, cu fiecare nouă reali
zare.

Aceste din urmă realizări se cu
vine insă a fi si ele raportate la 
ceea ce se infăptuieste ne Plan mon
dial. Programele elaborate de. partid, 
pentru actuala etapă, prevăd nu 
pur si simplu o creștere a calității 
produselor, ci o creștere de un' anu
mit fel. care să asigure situarea a 
Sâ la sută dintre fabricatele, româ
nești >a nivel mondial, iar in unele 
domenii chiar depășirea âdestui ni
vel. pentru a se obține întîietatea în 
lume.. Se înțelege deci câ pentru 
fiecare muncitor, pentru fiecare in
giner. pentru colectivele muncito
rești este o cerință patriotică să pro
ducă la nivelul celor mai bune firme 
din întreaga lume sau chiar să le 
depășească. Dar ce indicator arată 
unui colectiv muncitoresc dacă lu
crează ori nu la nivel mondial ? Răs
punsul la această întrebare îl află 
numai dacă privește în oglinda ex
portului. Ce vinde, cit vinde, cum

Adrian VASIEESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

PATRIA, PATRIOTISMUL
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Brigadieri ai scumpei Românii
„București — Mihăilești 

— 21 km" — ne anunță șo
ferul, oprind mașina chiar 
la intrarea pe pod. și are 
inspirația să adauge : „Pe 
posea".

E drept că nu ne putea 
duce peste cîmp. cu avio
nul. și nici pe apă. cu va
porul. dar precizarea are 
importanța ei. Nu e de
parte vremea cînd vom 
prefera ultima formulă 
pentru deplasarea pe aceas
tă distanță, și, prin tot ce 
fac oamenii printre care 
ne aflăm acum, acel timp 
îl pregătesc : timpul cind 
BucUreștiul va fi port la 
Dunăre și Ia... mare, cind 
pe „șosele" albastre, numi
te Argeș sau Dîmbovița, 
vor alerga altfel' de mij
loace de transport decit pe 
șoselele obișnuite...

Argeșul ? Nu mai este. 
Cel puțin in aval. I-a secat 
albia. S-au zbătut peștii 
pe uscat, la propriu. in 
timp ce ultimele șuvoaie 
de apă, in drumul lor spre 
Dunăre, povesteau cimpiei, 
pentru ultima dată, despre 
drumul lor obișnuit. Despre 
(și din 1) matca lor obiș
nuită. După un hiatus — 
care poate dura mai multe 
zile, după cit de repede 
vor deversa apele peste 
baraj — povestea va fi re
luată. în noua matcă a 
Argeșului, pe tronsonul 
unde incă se mai lucrează, 
ea va suna totuși diferit.. 
Fiindcă nici Argeșul, cel 
puțin in acest perimetru, 
nu mai este cel de pină 
ieri. Este deja Argeșul de 
miine. în albia sa defini
tivă. parte din chipul nou 
pe care i-1 pregătesc con
structorii.

în amonte e lacul. Un lac 
de acumulare întins cit 
vezi cu ochii. în care apa 
se adună încet, dar sigur.

Oamenii ? își văd de 
lucru ca și cind nimic nu 
s-ar fi intimplat, ca și cind 
nimic nu urmează să se

tiere / Cu tot elanul nostru 
tineresc...". E brigada ju
dețului Argeș in drum spre 
frontul de lucru.

Este ora 7,30 dimineața.
— Ce județe sint prezen

te pe Șantierul național 
al tineretului ? — il
abordăm pe comandantul 
șantierului național, to
varășul Stănică Savu.

-- întreaga tară e pre
zentă pe acest șantier de 
amenajare complexă a riu-

0 zi pe un șantier de la 
amenajarea complexă 

a rîului Argeș

lui Argeș pentru navigație, 
irigații și alte folosințe. 
Este, la această dată, cel 
mai mare șantier al tine
retului de pe întreg cu
prinsul țării. Lucrează aici 
peste 1 300 de brigadieri, 
forțe calificate, și circa 450 
de elevi din județele Argeș, 
Alba. Arad, Cluj. Galați. 
Tineretul a preluat spre 
execuție un tronson de 
22 km — între km 84 și 
km 62. Șantierul național 
al tineretului este veritabi
lă școală de educație pa
triotică, revoluționară, o 
școală a muncii și a dra
gostei de țară.

O școală a muncii și a 
dragostei de țară la teme
lia acestui nou și impor
tant obiectiv, ctitorie a 
Epocii Nicolae Ceaușescu. 
Munca brigadierilor și cin- 
tecul lor în dimineața 
clară, de martie, răsună ca 
o certitudine: „Canalul Du
nării albastre / Cu Bucu-

reștiu-1 vom uni ! / Ne 
construim și construim o 
țară / Ca brigadieri ai 
scumpei Românii".

— Am o fetiță' in clasa 
întii, Irina. Știe toate cin- 
tecele de brigadieri de la 
toate șantierele — ne 
spunea inginerul Octavian 
Mindruță. veche 'cunoștință 
de la șantierele naționale 
de pe pămintul dobrogean. 
La Midia—Năvodari, cind 
incă era la virsta grădini
ței, Irina a participat la 
un schimb de ștafetă intre 
șoimii patriei și uteciștii 
brigadieri. Toți copiii au 
primit atunci carnet de 
brigadier, ecuson, insignă. 
Irina a dormit nopți Ia 
rind cu mica ei comoară 
sub pernă.

Ora 8.
Vedere de pe pod. în 

amonte, lacul își adună 
apele. în așteptarea lor. 
pămintul a fost igienizat 
palmă eu palmă : apa a- 
ceasta va da și energie, și 
pline și va alimenta cu 
apă potabilă Capitala. în 
dreapta. spre Mihăilești. 
însoțitorul nostru, subingi- 
nerul Ion Iile, de la 
INTERTRANS. ne arată 
niște tuburi uriașe, al căror 
număr crește sub ochii 
noștri. De aici. Bucureștiul 
va primi apă curată: apă 
de băut. O conductă va 
lega Mihăileștiul de Capi
tală. unde urmează să se 
amenajeze o acumulare în 
zona Văcărești.

La baraj se fac încă fi
nisări. se lu'crează de zor. 
Sînt constructorii timișo
reni de la Antrepriza da 
drumuri și poduri. Ei au 
ăvtit misiunea cea mai 
grea : au construit acest 
nod hidrotehnic, primul

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

intimple. Iată-i pe cei ce. 
deunăzi, din înălțimea ba
rajului, au urmărit cu 
emoție și uimire clipa .în 
care se bara drumul Arge
șului : brigadierii. Distin
gem notele unui eînteez 
„Din Pitești venim pe șan

în pagina a ll-a :

„OAMENII SlNT FAPTELE LOR"

în ziarul de azi:

• Campania agricolă 
de primăvară — desfășu
rată exemplar • — Cer
cetarea științifică stu
dențească mai adine im
plicată în formarea viito
rilor specialiști • Valo
rile umanismului socia
list • Din orizonturile 

cunoașterii

SOLUȚIA TEHNICĂ A FOST CONFIRMATĂ!
PRIN ACȚIONAREA CU TURAȚIE VARIABILĂ A MOTOARELOR ELECTRICE

Pentru rodul bogat al livezilor

Ce nu se
„Subsemnatul..., do pro

fesie..., născut la data de... 
solicit să fiu primit în 
rindurile Partidului Comu
nist Român".

...Mii și milioane de 
autobiografii au acest 
început. Destine concentra
te in puține rinduri. 
Dincolo de acestea, viața 
bogată, complexă a fiecă
ruia dintre cei oare vor să 
intre in rindurile partidu
lui. Cum se văd aceste 
existente in apele limpezi 
din privirea exigentă a 
comuniștilor din jur 7 Ce 
adăugiri s-ar mai putea 
face la oricare dintre ase
menea autobiografii ?

Cu astfel de întrebări am 
început, dialogul reporteri
cesc in puternica organiza
ție de partid de la între
prinderea de mașini grele 
București. Loc unde, in
tr-un an sînt primiți in 
rindurile comuniștilor intre 
240 și 280 de oameni. 
„Mulți". am fost tentați sâ 
socotim.

— Mulți — subliniază to
varășul Ioniță Năstase. 
secretarul comitetului de 
partid din unitate — s-nr 
putea asocia și cu tendința 
de a închide ochii la cali
tate. Or lucrurile nu stau 
ața. Noi avem 119 organi
zații de bază. Un calcul 
simplu arată că fiecare 
primește, in medie, pe an.

Iun consum
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poate cuprinde într-o simplă autobiografie...
mai puțin de 3 membri de 
partid. Și să nu se uite — 
sintem o uzină cu mii și 
mii de muncitori. Cum se 
vede, avem de unde alege 
pe cei mai buni din cei 
mai buni...

Să vedem cum se înfăți
șează oamenii și dincolo de 
oeeâ ce ei socotesc de 
cuviință să consemneze in

De exemplu : cînd a de
montat bucșele de la unele 
ferăstraie intrate in repa
rații, s-a gindit și a oferit 
soluții și pentru asimilarea 
lor. Cind a ajuns la meca
nismele de ungere, a ima
ginat și aici un sistem 
elicoidal, care să . prelun
gească viața utilajului. 
Destulă vreme^ apoi, o

luni pe lingă utilajul în 
suferință ? Dar cel oare 
și-a asumat răspunderea 
să biruie greutățile și să-l 
aducă in starea de funcțio
nare a fost el, ilie Con
stantin. Iată că at.îtea lu
cruri pe care Te putem afla 
din viața oamenilor nu 
încap intr-o simplă auto
biografie.

Însemnări despre exigențele primirii 

in rindurile membrilor de partid

autobiografii — cu modes
tie. deschis, cu cinste și 
gîndire matură, așa ctim ii 
șade bine unui comunist.

...Organizația de bază 
numărul 33. de la secția 
turbine. Aici, intre tinerii 
recent primiți in partid, se 
află și lăcătușul Ilie Con
stantin. Iată ce consideră 
secretarul biroului organi
zației de bază. Dumitru Io
nel, că s-ar putea adăuga 
la autobiografia tînărului 
de Ia turbine :

— în atelierul nostru, 
majoritatea covîrșitoare își 
onorează îndatoririle. Ilie 
Constantin se numără 
printre acei care fac mereu 
ceva in plus peste datorie.

mașină a stat nefolosită 
pentru că lipsea una ori 
alta ca să fie reparată. Ilie 
Constantin a pus o mină de 
nădejde și, fără prisos de 
angajamente ori de vorbe, 
a făcut mașina să meargă.

— Un om deci aflat in
tr-o stare de neastimpăr. 
greu de cuprins intr-o 
autobiografie.

— Nu, eu am altă părere. 
Este vorba aici de un simț 
deosebit al asumării răs
punderii. Ciți nu au mai 
repa-at înaintea lui bucșe
le de bronz, mecanismele 
de ungere ? Dar el a vrut 
mai mult și a dovedit că 
este in stare. Ciți n-au 
trecut' zile și săptămîni, și

...Are 22 de ani, e strun
gar, îl cheamă Mircea 
Călin, lucrează într-un 
atelier de la utilaj. energe
tic și-i printre cei mai ti
neri membri de partid. îl 
intrebăm pe comunistul 
Gheorghe Save, de la or
ganizația 27 :

— Se spune despre dv. 
că sînteți un om cumpănit, 
care se decide numai in 
fața unor argumente forte, 
în privința lui Mircea Călin 
ce anume v-a convins să-l 
recomandați pentru primi
rea in partid ?

— Faptul că rezistase cu 
bine la o altă... recoman
dare.

— Nu înțelegem. ex
plicați.

— Dar e simplu. Cînd 
l-am pus să facă prezoane- 
le pentru carcasele de 
turbină — toleranțe extrem 
de strinse, lucru în oțel 
inoxidabil, scule mai altfel 
— și a reușit, l-am reco
mandat într-un sector cu 
pretenții cu mult mai mari. 
„Vreți să scăpați de mine", 
mi-a zis, mai in glumă, 
mai în serios. „Nu, băiatu
le. vreau să văd ce-ți poate 
mintea și mina la mai 
greu. Să te folosești de 
toată fizica și geometria și 
trigonometria pe care le 
înveți la seral. Si. mai ales, 
să convingi că a meritat 
să-mi bat capul cu tine, să 
te invăț meserie. Iar dacă 
nu mă intreci, o să socotesc 
că mi-am pierdut vremea 
degeaba".

Această... completare de 
autobiografie ne dă pri
lejul să deschidem o pa
ranteză. Reținusem mai 
înainte de la tovarășul 
Ioniță Năstase că în unele 
locuri de muncă nu se 
vede efortul pentru crește
rea profesională, morăl-po- 
iitică a tinerilor. Prea ușor 
se îndreaptă degetul a 
reproș către aceștia, „că nu

Ilie TANASACHE
(Continuare in pag. a ll-a)
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în aceste zile de sfirșit de martie, 
concomitent cu . însămînțarea culturi
lor de primăvară, un loc important 
in activitatea oamenilor muncii din 
agricultură il ocupă lucrările din po
micultură. lucrări menite să asigure 
obținerea de recolte mari de fructe 
în acest an. precum și dezvoltarea 
puternică in viitor a acestei ramuri 
importante a agriculturii noastre. 
Acțiunile desfășurate în această pe
rioadă in pomicultură — efectuarea 
lucrărilor de întreținere în livezi și 
înființarea de plantații noi — au că 
obiectiv îndeplinirea prevederilor 
Programului de dezvoltare a pbrhi- 
culturii in perioada 1986—1990, pro
gram care prevede generalizarea 
tehnologiilor intensive de cultivare a 
pomilor, concomitent cu extinderea 
livezilor pe terenurile în pantă, 
acolo unde de fapt se realizează și 
fructele de bună calitate. Iată de ce 
datoria organelor și a organizațiilor 
de. partid, a consiliilor' populare este 
de a sprijini unitățile agricole, pe 
toți locuitorii de la sate să întrețină 
exemplar pomii din livezi sau cei 
Cultivați pe lingă case, să îndepli
nească prevederile din planul de 
plantări pentru această primăvară.

încă din toamna anului trecut și 
apoi pe tot parcursul iernii, pomicul- 
torii au continuat tăierile de rodire 
și formare a pomilor, stropirile, fer
tilizările și întreținerea solului. De 
asemenea, s-a lucrat intens la des
fundarea terenului în vederea înfi
ințării de plantații noi. în acest? 
zile, lucrările din pomicultură cu
nosc o perioadă de vîrf. Potrivit 
unei frumoase tradiții.. între 28 mar
tie și 3 aprilie, in intreaga țară se 
desfășoară ample acțiuni cuprinse 
sub genericul „Săptămina pomicul- 
furii", perioadă m care oamenii mun
cii de. la sate și orașe sînt chemați 
să participe in număr mare la efec
tuarea lucrărilor de îngrijire a pomi
lor. la organizarea de noi plantații. 
De la Direcția generală economică a 
horticulturii din Ministerul Agricul
turii am aflat că. pe baza propuneri
lor făcute de județe, numai in ..Săp
tămina pomiculturii". in unitățile a- 
gricole socialiste, urmează sâ fie 
plantate cu pomi peste 1 400 hectare, 
cu arbuști fructiferi — 120 hectare, 
cu căpșuni — 250 hectare ; se vor e- 
fectua arături si săpatul in jurul po
milor pe 30 650 hectare, fertilizarea 
cu îngrășăminte organice pe 3 400 
hectare de livezi, precum și lucrări 
de igienă culturală la pomi pe 8 400 
hectare. De asemenea, in gospodări
ile populației urmează să se plante
ze un milion de pomi. 266 500 arbuști 
fructiferi, iar căpșuni — pe 250 hec
tare. concomitent cu efectuarea lu
crărilor de îngrijire la un mare nu
măr de pomi Așadar, este vorba de 
.un mare volum de lucrări care 
trebuie efectuat într-o perioadă 
scurtă de timp. Grăbirea lor este 
irhpttsă -și de evoluția timpului din 
ultiițeie 'zile. După ca in primele

două decade ale lunii martie timpul, 
mai ales noaptea, a fost rece, au 
fost suficiente citeva zile călduroase 
pentru ca mugurii să pleznească. 
Explozia vegetală la care asistăm in 
aceste zile, semn că primăvara s-a 
instalat deplin, obligă cadrele de 
conducere și pe specialiștii din uni
tățile agricole, pe toți cei care dețin 
pomi fructiferi să grăbească lucră
rile de sezon în pomicultură.

Acțiuni ce se întreprind in
„SĂPTĂMINA 

POMICULTURII" 
pentru îndeplinirea 

obiectivelor 
prevăzute in program

Cea mai mare atenție trebuie acor
dată plantării pomilor și arbuștilor 
fructiferi. Din cifrele prezentate mai 
sus rezultă câ in săptămina pomi
culturii urmează să fie efectuat un 
mare volum de lucrări. Dar plantă-1 
rile au început și. bineinț.eles, vor 
continua pină ia finalizarea lor. Po
trivit prevederilor din program, în. 
această primăvară, urmează să fie 
înființate plantații noi pe 6 000 hec
tare. Din datele care ne-au fost fur
nizate de organele de specialitate 
rezultă că au și fost plantați pomi 
fructiferi pe 1 400 hectare, lucrările 
fiind avansate în județele : Gorj — 
86 la sută din prevederi ; Constanța 
— 82 la sută : Dîmbovița — 66 ia 
sută ; Sibiu — 60 la sută ; Buzău — 
54 Ia sută ; Dolj — 52 la sută. De 
asemenea, s-ău plantat arbuști fruc
tiferi pe 107 hectare. întrucit timpul

este in continuă încălzire, iar solul 
s-a zvintat, este necesar ca plantă
rile să fie mult intensificate. Fiecare 
zi ciștigată acum la plantat înseam
nă mai multă siguranță eă pomii se 
vor prinde, că vor crește.și se vor 
dezvolta normal, că vor rezulta plan
tații bine încheiate, aceasta consti
tuind una din condițiile intensificării 
producției în pomicultură.

O rezervă importantă de sporire a 
producției de fructe o reprezintă 
grădinile locuitorilor de Ia sate. După 
cum s-a arătat, numai în „Săptă
mina pomiculturii" urmează să fia 
plantați in gospodăriile populației 
1 000 000 de pomi, .precum și un mare 
număr de arbuști fructiferi. Dar 
pentru realizarea acestui obiectiv 
este absolut necesar ca organele de 
specialitate să organizeze difuzarea 
materialului săditor și să ajute pe 
locuitorii de la orașe .și sate cu în
drumări tehnice, astfel ilicit planta
rea pomilor să se facă potrivit ce
rințelor, să se asigure prinderea lor 

■în totalitate. A devenit o tradiție 
ca in „Săptămina pomiculturii", tine
retul de la orașe și sate sâ parti
cipe la acțiunile de plantare a po
milor. Dincolo de efectul ei econo
mic, această participare trebuie să 
capete înainte de toate o semnifica
ție educativă și tocmai de aceea este 
necesar ca la materializarea ei să-șl 
aducă o contribuție mai mare cadrele 
didactice, organizațiile de tineret.

' Acțiunile ce se desfășoară ince- 
pind de astăzi in cadrul „Săptăminii 
pomiculturii" au ca scop intensifi
carea activității în această impor
tantă ramură a agriculturii. De aici 
decurge și necesitatea ca organele și 
organizațiile de partid. consiliile 
populare și conducerile unităților a- 
gricole să asigure desfășurarea în 
cele mai bune condiții a tuturor lu
crărilor de sezon din pomicultură. Să 
îngrijim exemplar livezile și. totoda
tă. să sădim cit mai mulți pomi, pen
tru rodul bogat al livezilor de azi și 
de miine ale țării.

Ioan HERTEG

SIBIU : Producție fizică suplimentară
Oamenii muncii din întreprinde

rile industriale ale județului Sibiu 
își concentrează toate eforturile 
pentru introducerea pe scară largă 
a unor procedee moderne de fa
bricație. transpunerea in practică 
a programelor de organizare și 
modernizare a producției, de di
minuare a consumurilor materiale 
și energetice. în perioada care a 
trecut din acest an s-ău produs 
suplimentar față de plan impor
tante cantități de oțel brut și aliat, 
mijloace .de automatizare e'?'?trrt-

tehnică. produse de mecanică fină, 
utilaje tehnologice pentru meta
lurgie. utilaje pentru construcții si 
lucrări de drumuri, mașini pentru 
agricultură, prefabricate din beton, 
83 autobasculante. 2 243 mc cheres
tea. confecții, țesături lină și tip 
lină etc. Cu cele mai bune rezul
tate se înscriu întreprinderile „In
dependența". „Balanță", „Steaua 
Roșie". „Record". „Libertatea" și 
„Dumbrava" din Sibiu. ...Autbme- 
canica” din Mediaș, întreprinderea 
mecanică Mîrșa. (Ion Onuc Ne
meș).
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SATU MARE: Orice oră bună de lucru - folosită intens la semănat
In pofida capriciilor vremii din 

ultima perioadă, in iudetul Satu 
Mare, mecanizatorii, membrii coope
ratori, specialiștii din unitățile 
agricole folosesc „ferestrele" de timp 
favorabil pentru a grăbi semănatul 
culturilor de primăvară. Pină acum 
au fost însămîntate 1 200 hectare, din 
care 264 hectare cu ovăz, 248 hectare 
cu mazăre de grădină, 236 hectare 
cu lupin dulce. 274 hectare plante de 
nutret. De asemenea, s-au plantat si 
insămintat 79 hectare cu legume și 
60 hectare cartofi timpurii. a

Cooperativa agricolă Sanislău a 
fost, ca si în anii precedents prima 
unitate din iudet care a dat „sem
nalul" începerii însămîntărilor de 
primăvară. Aici există terenuri ni
sipoase care se zvintă mai repede. 
Ca atare, pot fi efectuate mai de
vreme lucrările de pregătire a tere
nului. Datorită bunei organizări a 
muncii, aici, in orice moment priel
nic. se află in cimp. asa cum ne-am 
edificat la fata locului, in prezenta 
președintelui cooperativei, inginerul 
Liviu Groza, circa 850 de coopera
tori. Ej plantează cartofii, repică ră
sadurile. transportă ingrăsămintele 
naturale etc. De asemenea, mecani
zatori cu 70 tractoare seamănă lupin 
dulce, borceag. mazăre de grădină, 
deschid rigole în vederea plantării 
cartofilor, fertilizează terenul cu în
grășăminte chimice etc. Cu alte 20 
de tractoare se efectua cel de-al 
doilea tratament in pomicultură. 
Președintele cooperativei ne arată că

pe primele sole plantate tuberculii 
de cartofi au prins rădăcină. Semn 
încurajator, care îndeamnă la inten
sificarea lucrărilor în cimp.

Exemplul acestei unităti este ur
mat si de alte cooperative agricole 
din consiliul agroindustrial Sanislău. 
cum sînt Urziceni. Poieni. Pișcolt, 
Petrești etc. La Foieni. bunăoară, 
sint avansate plantarea cartofilor si 
semănatul mazărei de grădină, a 
borceagului de primăvară si a tri
foiului în cultură ascunsă. De 
miine. aici va începe insămîntarea 
sfeclei de zahăr.

Totuși, din cauza condițiilor cli
matice. pe ansamblul județului in- 
sămintările sînt întirziate în raport 
cu termenele stabilite pentru înche
ierea acestei lucrări. Ce se întreprin
de pentru recuperarea răminerilor 
în urmă ? Răspunsul l-am primit de 
la inginerul Ioan Pop. director ad
junct cu producția vegetală la di
recția agricolă '■ „Specialiștii din 
unităti urmăresc cu atentie. zi de zi, 
starea solelor pentru a începe ope- 
râțiv pregătirea terenului si însă- 
mintările. Pe solele unde băltește 
ana. cooperatorii sapă rigole centru 
scurgerea ei. De asemenea, au fost 
reprogramate vitezele la semănat — 
peste 9 400 hectare zilnic — care sint 
de natură să asigure încadrarea in- 
sămintărilor Pe cele 152 000 hectare 
în timpul optim". O altă măsură im
pusă de condițiile specifice In care se 
lucrează aici se referă la redistri
buirea forțelor mecanice, concentra

rea lor pe solele care se zvintă mai 
repede. Așa se preconizează, bunăoa
ră, în cadrul consiliului agroindus
trial Păulești, în sensul că un număr 
de tractoare de la C.A.P. Doba și 
Sătmărel, unde excesul de umiditate 
se' elimină mai greu din cauza te
renurilor mai joase, sint dirijate la 
asociația legumicolă Satu Mare, care 
dispune de o serie de terenuri nisi
poase, apte de pregătit și semănat 
înaintea celorlalte terenuri din uni
tățile vecine. Totodată, s-a stabilit 
și programarea lucrului in două 
schimburi, urmînd să fie sporite 
efectivele de mecanizatori cu lucră
tori din unitățile industriale. buni 
cunoscători ai acestei meserii.

Un semnal se impune de urgență 
a fi luat în considerație de forurile 
centrale de resort din horticultura, 
semnal transmis, cu vădită îngrijo
rare. de directorul Trustului horticol 
județean, inginerul Nicolae Babici. 
Din cele 20 tone de folie de polieti
lenă repartizată pentru legumicultu
ra județului, întreprinderea de pro
duse chimice din județul Bistrița- 
Năsăud nu a livrat pină in prezent 
nici măcar un kilogram. Mașinile tri
mise din județul Satu Mare în acest 
scop se află de mai multe zile la 
unitatea furnizoare. în consecință, 
solariile sint încă descoperite, sămin- 
ța in saci, iar răsadurile de legume 
ce urmau să fie produse aici încă 
nu există.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii*

La C.A.P. Năsturelu, județul Teleorman, se lucrează din plin la plantarea verzei in cimp

Va fi un pas înainte sau un pas înapoi ?

A pune umărul acolo unde
S-ar putea crede că inginerul 

Toma Todea n-a fost prea statornic 
In cele aproape două decenii de 
activitate minieră în bazinul car
bonifer al văii Motrului. Ultima 
dată, cu vreo trei-patru ani in 
urmă, l-am intîlnit ca inginer-ș.ef 
ai minei Motru-Vest, pe atunci cea 
mai tînără exploatare minieră din 
Bazinul Motrului. Nestatornicie ? 
în nici un caz 1 Pentru că Toma 
Todea a învățat de mic rostul 
muncii, frații săi mai mari l-au 
luat in mină, făcîndu-i-o dragă. A 
început ca vagonetar, apoi ajutor 
de miner, apoi miner, apoi inginer.

Pornindu-se de la situația grea 
prin care trecea mina in acel mo
ment— nivel scăzut de producție, 
lucrări miniere nepregătite, fluc
tuație mare a personalului — ingi
nerului' Toma Todea i s-a încr.edin- 
‘țat misiunea expresă, ca și in alte 
împrejurări, să meargă la Motru- 
Vest pentru a pune lucrurile la 
punct. Nu insistăm asupra amă
nuntelor, dar iată că, în scurt timp, 
schimbarea dorită s-a produs : bun 
cunoscător al oamenilor și al teh
nicii miniere, spirit energic și în
treprinzător, Toma Todea a reușit 
să creeze aici un colectiv destoi
nic. un climat de lucru fertil. Ba, 
mai mult, din codașa de pină

atunci, mina ajunge în fruntea în
trecerii din valea Motrului.

Dar, peste puțin timp, se dispune 
ca inginerul Toma Todea să preia 
conducerea altei unități „cu pro
bleme" — mina Mătăsari, din ba
zinul Jilț. Oricît ar părea de ciu
dat pentru unii, iată că și aici s-a 
produs același reviriment ca și la 
Motru-Vest. Chiar in anul în care 
inginerul Todea s-a aflat la cirma 
ei. mina și-a redresat producția și 
s-a înscris pe linia unei activități 
eficiente. Motiv pentru care, cu- 
rind, Toma Todea este promovat în 
conducerea întreprinderii miniere 
din zonă. într.e timp insă, mina 
Motru-Vest, unitate cu mari per
spective, a intrat din nou în declin.. 
Și inginerului Todea i se cere să 
treacă la conducerea minei. Ca în
totdeauna. el a răspuns și acum, 
In mod disciplinat.

L-am reîntilnit, zilele acestea, 
aici, la Motru-Vest, i-am ascultat 
gindurile și păsurile. Este preocu
pat, mai ales, să redea oamenilor 
încrederea in forțele proprii. Dar 
pentru asta trebuie exigentă, disci
plină, mobilizare exemplară. Un 
prim cîștig al puținului timp de la 
reîntoarcerea sa in colectiv : reîn- 
tronarea ordinii și disciplinei în 
muncă, în tehnologia de exploa-

e mai greu
tare a utilajelor. Un abataj puter
nic, cu o producție zilnică de 1 000 
tone cărbune, a fost conectat la cir
cuitul productiv in cursul acestei 
săptămîni. Un altul urmează să fie 
pus in funcțiune înainte de 1 Mai. 
Toma Todea este in continuare op
timist. /

— Mineritul îi învață pe adevă- 
rații oameni — ne spune el — să 
nu dea înapoi in fața greutăților. 
Mai ales acum, cînd avem nobila 
misiune și datorie de a ne pune 
toată energia minții și a brațelor 
noastre in slujba propășirii țării. In 
copilăria mea — eram 11 frați la 
părinți — am fost obligat să mun
cesc ca argat, pentru a putea trăi. 
In anii de lumină ai socialismului, 
în care s-au schimbat cu totul în
fățișarea țării și viața oamenilor, 
am reușit, ca atîția fii de munci
tori și de țărani, să mă realizez, 
să învăț și să practic o meserie 
care imi aduce mari satisfacții. Și, 
într-adevăr, trăiesc o mare bucu
rie cînd simt că este nevoie de 
mine acolo unde este mai greu. 
Și acum, aici, cred .cu tărie în pu
terea de mobilizare a colectivului 
de la Motru-Vest. De altfel, nivelul 
producției crește de la o zi la alta...

Dumitru PRUNA

Așa
se formează 
caracterele

Pentru generațiile de azi 
și de miine

în 1987. aprovizionarea cu legume 
în Oradea si in celelalte orașe și 
comune din județul Bihor a fost la 
un nivel bun. probî'nd capacitatea 
legumicultorilor de aici de a asigura 
din plin atit aprovizionarea piețe
lor. cit si materia Primă pentru cele 
două fabrici de conserve din județ. 
Și trebuie spus că nu este vorba de 
o realizare de conjunctură datorată 
unui an agricol deosebit de 
pentru că si in această parte a 
seceta prelungită din vară a 
consecințe nefavorabile asupra 
ductiei agricole in general. Produc- 
ția-record de legume obținută anul 
trecut este. înainte de toate, rezul
tatul unei munci de ani de zile, fă
cută nu numai cu ’ ” 
multă pricepere.

Primul lucru ce 
este concentrarea 
gume în citeva bazine specializate. 
Așa au luat ființă cele două bazine 
din zonele de influentă ale fabricilor 
de conserve, care au reușit anul tre-- 
cut să asigure peste 85 la sută din 
cantitatea totală de legume indus
trializată în cadrul județului.

Pornind de la neajunsurile serioa
se ce au apărut in modalitățile prac
tice de conlucrare 
și beneficiari, 
neajunsuri care, 
pe măsură ce se 
agravau, aveau 
consecințe tot 
mai păgubitoare 
pe planul aprovi
zionării popu
lației. comitetul 
județean de partid 
a indicat să se 
treacă la materializarea unei formu
le organizatorice în cadrul căreia 
întreprinderea județeană de legume 
și fructe (I.L.F.) să răspundă atit 
de producerea legumelor pentru 
populație, cit si de valorificarea lor 
pe piață. în acest sens. în cadrul 
acestei unităti au fost înființate un 
număr de 20 ferme legumicole, avînd 
o suprafață totală de aproape 2 500. 
hectare. Majoritatea acestor ferme 
erau amplasate în jurul Oradei, in 
timp ce pentru aprovizionarea celor
lalte orașe din iudet au fost organi
zate in apropiere cite 2—3 ferme, in 
funcție de necesități. în această 
formă de organizam a producției de 
legume destinate consumului direct 
s-a ajuns la o specializare a ferme
lor Pe diferite produse. Astfel, pen
tru producerea tomatelor timpurii 
au fost specializate fermele de la 
Palota, Tărian și Roșiori, unde, pe 
lingă tradiție in această îndeletnici
re. există și forță de muncă sufi
cientă. Tot în fermele din jurul Ora
dei se produceau ardeiul, varza și 
ceapa. în timp ce rădăcinoasele erau 
amplasate în fermele din zona 
Roid-Cheresig. adică. într-o zonă cu 
un sol cu o textură ușoară. Produ
cerea răsadului pentru legume tim
purii era organizată în fermele spe
cializate de la Roșiori si Tărian. aici 
fiind făcute si investiții în vederea 
dotării lor. Tot în ideea de a asigura 
stabilitate si siguranță producției de 
legume a fost gindit si pus în apli
care un proiect de amenajări hidro- 
ameliorative complexe. precum si 
un proiect pentru construirea cen
trelor tehnologice absolut necesare 
pentru buna desfășurare a activității 
în flecare fermă. De asemenea, a 
fost înființat un atelier mecanic în 
cadrul căruia se executau toate re
parațiile la mașini si utilaje. Tot pe 
baza unui program unitar, științific 
fundamentat, s» desfășura si activi
tatea de chimizare. Pe scurt, 
I.L.F. și-a asumat in modul cel mai 
serios sarcina încredințată, reușind, 
în numai doi ani. să organizeze o 
adevărată întreprindere care apro
viziona piețele cu zarzavaturi si le
gume proaspete din primăvară tim
puriu pină la intrarea în iarnă.

Fapt este că, în 1987, legumicultu
ra a ajuns Ia un nivel de organizare 
care a permis obținerea unor ran
damente Pe baza cărora județul Bi
hor a obținut o producție totală de 
legume cu peste 60 000 tone mai

bun, 
tării 
avut 
pro-

hărnicie, ci si cu

trebuie menționat 
producției de le

între producători

mare decit cu . 7—8 ani în urmă, 
cel mai important era faptul că __ 
gumicultura de aici se afla abia la 
începutul unui proces organizat pe 
baze cu adevărat științifice și că 'cei 
doi ani care au trecut ofereau 
de-acum suficiente concluzii- pentru 
perfecționarea sistemului adoptat. Și 
trebuie spus că asemenea concluzii 
au și fost trase, dar ele nu mai folo
sesc astăzi la nimic. Pentru că ceea 
ce s-a clădit aici cu atita pricepere 
se află intr-un real pericol de a se 
pierde, intrucit organele agricole 
centrale au dispus desființarea uni
tății legumicole aflate in subordinea 
I.L.F.-ului și arondarea celor 20 de 
ferme pe lingă diverse unități, in 
special pe lingă cele trei asociații vi
ticole din Biharea, Sălard si Tileagd. 
Asociația viticolă din Biharea, tjună- 
oară. s-a trezit așa, peste noapte, cu 
aproape 1 000 hectare în plus pe care 
este chemată să le gospodărească 
după regulile celor mai intensive 
tehnologii de cultivare. Ne îndoim 
că vor reuși să facă acest lucru, otita 
vreme cit și în momentul de față, 
chiar fără aceste 1 009 hectare in 
plus, asociația din Biharea se con
fruntă cu serioase probleme de pro
ducție și de ordin financiar. Un

Și 
le-

0 valoroasă experiență ce ar trebui 
amplificată in legumicultura hidetului Bihor

mecanism de organizare a produc
ției începea de-acum să funcționeze 
bine. Principala problemă ce tre
buia rezolvată era aceea de a găsi 
o asemenea structură a culturilor și 
profil de producție care să asigure 
rentabilitatea fiecărei ferme legu
micole in parte. Adevărul este că în 
noua variantă organizatorica lucru
rile s-au complicat și mai mult. în 
baza protocolului încheiat. 15 din 
oele 20 de ferme care au aparținut 
Întreprinderii de legume și fructe 
au fost preluate, de către cere 
trei asociații viticole subordonate 
trustului horticol județean. O fermă 
a fost preluată de Stațiunea de 
cercetări și producție pomicolă, 
altele două de cătrg .Centrul ju
dețean pentru semințe de legume. 
Fermele din Batăr și Talpoș au fost 
inițial transferate la întreprinderea 
de sere Oradea, iar
„Avîntul" — Oradea, stabilindu-se 
în acest sens si o 
culturi adecvată cerințelor 
întreprinderi prelucrătoare 
pentru boia, mazăre, fasole, rădăci- 
noase). Neacceptîndu-se însă proto
colul de preluare de către „Avîntul" 
Oradea, se pare că in final și cele 
două ferme vor ajunge tot la una 

din asociațiile 
viticole, cea mai 
apropiată fiind la 
minimum 80 km 
distanță. Nu este 
însă singurul caz 
în care mal mult 
timp se consumă 
cu soluționarea 
unor probleme de 
preluare a fer- 
pregătirea efec- 

noilor

ulterior la
structură de 

acestei 
(ardei

prim argument în acest sens îl con
stituie și unele dereglări care au 
apărut chiar acum la început de 
campanie. Să notăm că din 22 hec
tare solarii, existente in cele 15 
ferme subordonate asociațiilor viti
cole, au fost acoperite doar 15 hec
tare, nefiind asigurată folia necesa
ră. Din suprafața totală protejată, 
12 hectare au fost destinate produ
cerii răsadului, iar numai 3 hectare 
(față de 10 hectare plan) culturii to
matelor timpurii pentru export. Și 
aceasta în condițiile în care pentru 
producerea tomatelor timpurii a fost 
asigurat din vreme răsadul repicat 
la cub. 
cel mai 
irosește 
valoare 
realizării producției de tomate tim
purii. Deocamdată, cele aproape 8 
milioane fire răsaduri semănate in 
serele încălzite de la Tărian si Ro
șiori sînt în curs de repicare la 
fermele cultivatoare. Răsadul de 
varză timpurie repicat la cub e deja 
bun de plantat. A fost repicat. de 
asemenea, răsadul de salată și guli- 
oare. precum și o treime din cel cft 
varză de vară, lucrarea intensifi- 
cindu-se acum la tomatele timpurii 
pentru cimp în fermele Tărian și 
Palota. unde se localizează ponde
rea acestei culturi. Să mai adăugăm 
totodată că au fost însămînțate în 
solarii reci 16.5 milioane fire răsad 
de tomate de vară și ardeioase. care 
vor fi plantate în cimp în ultima 
decadă din aprilie. în același timp, 
s-a încheiat plantarea usturoiului. 
Este însă 
semănatului 
realizată doar pe 
234 prevăzute.

Dar nu aceste 
buna desfășurare 
cole de primăvară constituie fondul 
chestiunii. Trei sint problemele care 
se ridică în urma acestei noi reor
ganizări. 1) Se produce o mare dis
persare a celor 20 de ferme legumi
cole, care, fiecare în felul ei, consti
tuie o verigă de bază pe filiera unui 
proces de producție bine definit. 2) 
în ce măsură mai este posibil și se 
va respecta specializarea de care 
aminteam și care a constituit unul 
din avantajele esențiale a formei de 
organizare la care s-a ajuns ? 3) Fie 
că se afla sub conducerea I.L.F.-ului, 
fi,e a altei unități, acest bazin era 
un sistem închegat, unitar, al cărui

Nelivrindu-se folia necesară 
tirziu pină la 5 aprilie, se 
insă, pe lingă răsad în 
de peste 200 000 lei. șansa

necesară impulsionarea 
rădăcinoaselor, lucrare 

10 hectare din cele

greutăți ce țin de 
a campaniei agri-

melor decit cu
tivă a înființării noilor culturi. 
La ferma Beiuș, de pildă, aron
dată acum Stațiunii pomicole din 
Oradea, râmin de clarificat pro
bleme legate de suprafața arabilă 
existentă, restrinsă prin executarea 
unor lucrări de îndiguiri ale Crișu- 
lui Negru, apoi aspecte legate de 
finalizarea lucrărilor de moderniza
re ia sera care figurează cu ciclul 
întîi de producție fără să fi avut însă 
asigurată sursa de căldură. Și toate 
aceste anomalii de ordin organiza
toric au loc într-o perioadă socotită 
decisivă pentru soarta viitoarei pro
ducții de legume.

Desigur, sînt de înțeles diferite 
reorganizări și redistribuiri, în con
dițiile în care s-a ajuns la concluzia 
că forma de conlucrare existentă 
pină atunci nu asigură îndeplinirea 
obiectivului propus sau creează alte 
greutăți, ceea ce nu era cazul în si
tuația dată de aici, dimpotrivă. în 
condițiile în care I.L.F.-urile sint 
cuprinse acum într-o alt# structură 
organizatorică, probabil ca era obli
gatoriu să se renunțe la sistemul de 
producere si valorificare a legumelor 
practicat pină acum. Dar dacă aces
te ferme nu mai puteau aparține de 
I.L.F., nu era oare normal să se gă
sească o formulă organizatorică prin 
care să se păstreze vechea structu
ră de producție, gîndită ca un tot 
unitar, optindu-se fie pentru 
treprindere pentru producerea 
melon fie pentru o asociație 
mieolă ? Pentru că nu este 
doar 
de o 
tare, 
încit ..............
me ale unui întreg județ și, pe dea. 
supra, să producă și cantitățile stabi
lite pentru export. De 
rințe trebuia să se 
luarea deciziei.

Așa cum spuneam, 
de aici s-au apucat i 
sint hotărîți să facă tot ce depinde 
de ei pentru a realiza producțiile 
prevăzute. Rămîne însă întrebarea, 
al cărei răspuns concret il vom 
primi, fără îndoială, la "inele anului 
agricol care va arăta : dacă legumi
cultura de aici a făcut un pas îna
inte sau un pas înapoi ? Am dori 
să fie un pas înainte, sau mai multi. 
Râmine ca practica 6ă dovedească.

Iosif POP 
Ioan LAZA

Dacă ar fi la cîmpje, i s-ar 
putea spune munte. Dar aici, cu
prins în lanțul Gurghiului, e doar 
un deal Împădurit. Dealul Filpii, 
cum îl numesc localnicii. Comunei 
Sărmaș, din județul Harghita, ii 
arată doar fața nordică, după ce 
și-a admirat încă o dată semeția 
brazilor în unda limpede a Mureșu
lui. La rădăcina brazilor, iarna își 
face culcuș de omăt gros și stăruie 
pină tirziu în primăvară. Ferestre
le școlii dau spre Dealul Filpii. 
De la ferestrele școlii, tînărul pro
fesor de sport Ioan Rizea a cer
cetat din priviri abruptele pante 
ale dealului. Apoi le-a urcat și 
le-a coborit nu o dată, gindind tra
seul unei pirtii pentru sanie. Fire 
întreprinzătoare, profesorul le-a 
împărtășit școlarilor gindurile lui. 
Trebuiau convinși însă părinții, 
ideea trebuia însușită de obște, 
aprobată de ea. Lucrarea nu era 
o joacă. Săpatul în stincă și con
struirea unor mari taluzuri la ser
pentine, a parapeților și căptușirea 
lor cu lemn necesită muncă, nu 
glumă.

începutul îșî are povestea lui : 
în dupâ-amiezele iernii din ’79—‘80, 
profesorul și școlarii lui se adunau 
in grădina, unui cetățean care 
consimțise să-i lase ih voia lor. 
Spre mirarea lui însă, copiii - nu 
veneau cu sănii, ci cu lopeți și 
găleți. Cărau zăpada, o bătătoreau 
cu mîinile, făceau parcă niște 
diguri șerpuitoare, apoi, spre seară, 
cînd se lăsa gerul, scoteau apă din 
fîntînă și o turnau pe ciudata alcă
tuire care semăna cu o cărăruie. 
Dimineața, totul părea turnat în 
cremene. Apoi au venit și cu să
niile. care prindeau o asemenea 
viteză pe cărăruia lor incit părinții 
îi priveau cu teamă, dar și cu min- 
drie pentru curajul lor.

Cu fiecare an, pîrtia de pe dealul 
Filpii ciștigă noi caracteristici teh
nice. sporindu-i-se gradul de difi
cultate printr-o înclinație mai 
mare, prin viraje mai strînse. Copiii 
nu mai formau „șir indian" pen
tru a transporta apă din Mureș cu 
gă’ețile. Există acum instalație de 
apă curentă, stație de amplificare, 
vestiare încălzite, două punți 
suspendate peste rîu. întregul sat 
se adună la competițiile de sanie, 
form! nd „galeria". Pentru că sănie- 
ril sînt copiii lor. Ne spune pro
fesorul loan Rizea, antrenorul lor :

— La faza de masă a competiției 
„Daciada" participă la sanie circa 
200 de elevi ai școlii noastre. 
Dintre ei. vreo 45 bat la porțile 
sportului de performanță. Alți 13 
compun secția de sanie a Sport 
Club-ulul Miercurea-Ciuc. secție 
care este de nivel international.

Intr-adevăr, cîțiva din cei 13 copii 
și adolescenți, formați ca sportivi 
pe pîrtia comunei, sint acum com
ponent ai lotului national de 
sanie. In ultimii trei ani. la cam
pionatele naționale de sanie, săr- 
mășenii au obținut 7 titluri de 
campioni naționali, 5 de vicecam- 
pioni'și 3 medalii de bronz. In 
această iarnă, pe pîrtia de la 
Sărmaș s-au desfășurat toate cam
pionatele naționale la diferitele ca
tegorii de virstă și finalele pe 
țară la „Săniuța de argint".

— Tot ce facem știm că facem 
pentru noi înșine — ne spunea 
primarul, Vasile Țăran, cîștigat de 
idee, devenind exemplu și îndemn. 
Cu fiecare dotare — chiar și cu 
această pîrtie — comuna noastră 
devine mai împlinită, asemenea tu
turor localităților țării.

Despre vocația de 
constructor a poporu
lui nostru s-a vorbit 
dintotdeauna. In ulti
mii ani insă, verbul 
„a construi" a primit 
încărcătură emoționa
lă nouă. Mărturie fi 
argument : geografia 
contemporană a pa
triei. Povestea cu omul 
care se întoarce in 
orașul natal după două 
decenii și i se pare că 
a nimerit în altă parte 
se potrivește pentru 
toate orașele țării, dar 
parcă și mai mult pen
tru municipiul Baia 
Mare.

Deseori, in gra
ba noastră cotidiană, 
uităm de cei care plă
mădesc așezările pa
triei, de cei care iși 
pun semnăturile mun
cii pe edificiile care 
vor trece in mileniul 
trei. Unul dintre ei 
este și arhitectul Con
stantin Pena. în cei 
peste 20 de ani de 
cînd a venit in Baia 
Mare de pe melea
guri teleormănene, mal 
mult de"jumătate din 
proiectele de investiții 
social-culturale i-au 
trecut prin mină. $i nu 
e puțin. Primul exa
men după terminarea 
facultății, a fost dat 
la... un liceu. Liceul 
minier din Baia Mare, 
care a fost la vremea 
aceea unicat in țară, 
iar proiectul a fost 
preluat și de alte ju
dețe. Nu peste mult 
timp, a fost promovat 
șef de atelier de arhi
tectură. Răspundere 
mare pentru expe
riența de atunci. Dar 
avea de partea lui

ambiția, competență, 
dragostea de profesie. 
Rind pe rind, îm
preună cu arhitecții 
Aurel Rus și Gheorghe 
Flore seu, au prins 
contur sala sporturi
lor, bazinul de înot, 
stadionul „23 August" 
din Baia Mare, spita
lul de pediatrie și po
liclinica din Sighetu 
Marmației. A devenit 
apoi șef de proiect de 
sistematizare a muni
cipiului Baia Mare. 
Noi examene pentru 
arhitectul Pena, pen
tru colaboratorii lui. 
Cite examene — atitea 
succese 1

De-a lungul anilor, 
unele din construcțiile 
ridicate in Baia Mare 
s-au bucurat' de im
portante premii pe 
plan republican. Des
pre aceste premii, ar
hitectul Pena nu vor
bește. îi amintim noi. 
Ne răspunde :

— Noi cînd proiec
tăm.. fiți sigur, nu ne 
gindim la premii. O 
facem din datoria 
noastră de a lăsa 
țârii semnături traini
ce pentru viitor. Si 
n-o putem face ori
cum. Orice izbîndă 
este un sentiment 
înalt, pentru că poți 
construi durabil și fru
mos pentru azi, pentru 
miine. Acesta este în
suși patriotismul mun
cii noastre, că ne pu
tem privi curați in 
oglinda faptelor, că 
înălțăm și prețuim 
marile edificii ale so
cialismului.

Nu, el nu vorbește 
despre premii. De a- 
ceea, nu ne-a amintit

nici de cel mai im
portant premiu obținut 
recent. O spunem noi: 
Academia Republicii 
Socialiste România a 
acordat premiul „Au
rel Vlaicu" pentru 
proiectul „Centrul de 
cartier Săsar din 
Baia Mare" colective
lor care l-au realizat, 
conduse de arhitectul 
'Constantin Pena, șef 
de proiect, și ingine
rul Victor Dumitrașcu, 
coordonator structuri. 
Este primul centru de 
cartier dotat și reali
zat conform proiectu
lui, care asigură con
diții optime de viață, 
de servicii și activități 
culturale pentru o 
populație de 30 000 de 
locuitori. Proiectul a 
fost premiat, ca un 
model pe țară, pentru 
felul in care au fost 
soluționate problemele 
constructive, de arhi
tectură, dispunerea in 

'spațiu, valorificarea 
suprafețelor de teren, 
a mediului ambiant.

Da, este o mîndrie 
patriotică să constru
iești durabil și fru
mos. O faci pentru oa
meni, pentru patria ta, 
pentru generațiile de 
astăzi și de miine. 
Acest sentiment lim
pede și înalt l-a încer- 

. cat și pe arhitectul 
Pena, acolo, in aula 
Academiei, cînd i s-a 
decernat prestigiosul 
premiu. Cu aceste gin- 
duri, omul a venit 
acasă, iar în fața 
planșetei trasează noi 
contururi sigure viito
rului.
Gheorghe PARJA

Abnegație

Nicolae Ș.ANDRU

(Urmare din pag. I)

o în- 
legu- 
legu- 
vorba 

de cîteva sute de hectare, ci 
suprafață de aproape 2 500 hec- 
care trebuie astfel gospodărită 
să satisfacă cerințele de legu-

la aceste ce-
pornească în
legumicultorii 

să lucreze si

fac, că nu dreg", uitindu-sc 
să se așeze lingă această 
nemulțumire și „ce nu fac 
și ce nu dreg" cei din 
jurul tinerilor. De aici și 
pină la a motiva că, dato
rită slabului nivel de pre
gătire. sint puțini cei care 
corespund exigentelor pri
mirii in partid nu-i decît 
un pas. Sigur, de la crite
riile calitative ale primirii 
în partid nu se admite 
absolut nici o abatere. Ca 
nu îndeamnă nimeni să 
fie recomandați oameni 
fără o temeinică stăpînire 
a meseriei, cu un nivel ne
corespunzător de cunoștin
țe politice, de conștiință. 
Dar oamenii sint așa cum 
îi crești. Nici mai buni, 
nici mai răi. Iar episodul 
înfățișat de Gheorghe Save
arată limpede cum pot fi 
formați viitorii membri de 
partid, oamenii în general. 
La ce altitudine de pre
tenții, de exigență pot fi 
căliți. Cum își pot ei do- 
bindi calitățile înaintate.

Era la ceas de seară, cind ingi
nerul loan Rusu, directorul între
prinderii Electrocentrale Borzești, 
tocmai se pregătea să plece acasă, 
după o zi plină de muncă. Deoda
tă, vocea din stație a dispecerului 
de serviciu l-a pironit locului : 
„Cazanul 8B a căzut. Se cere in
tervenție urgentă".

Fără să piardă o clipă, directorul 
a coborit in uzină și, odată cu el, 
specialiștii de la „Tehnic". La fața 
locului, subinginerul loan Roh- 
man, șeful serviciului termomeca- 
nic, le-a dat lămuriri : „Toți para
metrii au coborit sub cota de alar
mă. Tirajul a scăzut brusc, iar 
pierderile . de abur foarte mari. 
Dacă îl mai lăsam în funcțiune, 
riscam".

Ce se întimplase ? Cu toții au 
fost de acord că se produsese o 
fisură. Dar unde ? Ca să depistezi 
locul exact, trebuia acționat în zona 
de trecere sau la economizor. Cine 
s-ar fi încumetat să facă insă acest 
lucru la o temperatură de peste 
200 grade Celsius ? „Să așteptăm 
să se răcească" — a spus cineva. 
Da, avea dreptate, dar asta însem
na timp îndelungat. Și apoi, la un 
cazan cu o capacitate de 320 tone 
abur pe oră. orice minut de stag
nare însemna energie pierdută. „Să 
chemăm sudorii care au lucrat și 
la cazanul 4 in asemenea condiții" 
— a intervenit altul.

Idee salutară. Imediat au sosit

la fața locului sudorii Eugen 
Apostu și Eugen Nichita. îmbră- 
cați în costume speciale, cu măștile 
pe față, cei doi au pătruns în in
teriorul cazanului să depisteze 
defecțiunea. Și au depistat o fisură 
în conducta din zona de trecere. 
Ajutați de șeful de echipă Vasile 
Jiloveanu, cei doi sudori au început 
o adevărată bătălie cu temperatu
ra incă foarte ridicată, precum și 
cu... labirintul din interiorul ca
zanului, care împiedica efectuarea 
lucrărilor de remediere. Făceau cu 
rindul : cînd unul suda, celălalt 
ieșea la gura cazanului să ia o 
gură de aer curat. După numai 
patru ore și jumătate, defecțiunea 
a fost remediată. Mai repede decît 
și-ar fi putut închipui orice spe
cialist in materie.

Era trecut de miezul nopții. Pînă 
dimineața, cazanul și-a atins din 
nou parametrii normali de func
ționare. Inginerul loan Rusu, di
rectorul întreprinderii, a urcat in 
biroul său de la etajul II și a con
semnat in registrul de rapoarte : 
„Toate oazanele funcționează nor
mal".

Apoi a început o nouă zi de 
muncă. De noi fapte de muncă și 
creație pentru bunul mers al în
treprinderii, care să pulseze în 
sistemul energetic al țării un plus 
de lumină și putere.

Gheorghe BALTA

moral-politice, profesiona
le proprii comunistului.

...In atelierul unde se 
făuresc schimbătoarele de 
căldură pentru centrala 
nuclearo-elect.rică de la 
Cernavoda lucrează 154 de 
oameni. Lăcătuși și cazan-

conștiinței — pe care oa
menii despre oare vorbim 
aici le probează zi cu zi.

Și totuși...
Totuși, momentul primi

rii in partid a lui Ionel 
Iacob a arătat că, pentru 
comuniști, nu există abso-

Nimeni
nu-l obliga...

Omul despre care e vorba, deși 
poartă „bastonul de pensionar", a 
fost și este cunoscut drept unul 
dintre cei mai buni specialiști fa
bricanți de țevi. Un motiv foarte 
serios pentru inginerul Nicolae 
Maier, directorul întreprinderii de 
țevi din Zalău, să-1 intîmpine cu 
brațele deschise pe omul cu bas
tonul de pensionar, pe numele său 
Ion Pențea, în. momentul în care 
și-a oferit serviciile în calitate de 
specialist, care „mai are multe de 
spus intr-ale metalurgiei". Cu atit 
mai călduroasă a fost primirea 
dacă avem în vedere faptul că Ion 
Pențea a fost primul director al 
întreprinderii de țevi din Zalău,

Iată de ce actualul director ne-a 
vorbit cu însuflețire despre spriji
nul efectiv pe care-1 primește din 
partea fostului director. Din în
demnul inimii și al conștiinței lui, 
fostul director ține cursuri în ca
drul programului de perfecționare 
a pregătirii profesionale a perso
nalului muncitor din uzină, iși 
pune mintea la contribuție in gă
sirea și promovarea unor soluții 
tehnice noi.

împreună cu alți cițiva specialiști 
din uzină, ,a pus la punct o nouă 
tehnologie de laminare. Ea a fost 
aplicată la laminorul continuu cu 
9 caje, sector în care se consuma o 
mare cantitate de dornuri. Dornuri
le sint piese foarte scumpe, greu 
de procurat și a căror valoare se 
ridică anual la multe milioane de 
lei. Fără să intrăm în amănunte 
privind însemnătatea acestei piese 
de schimb in procesul de fabricație, 
vom spune pe scurt că, după o 
atentă analiză, inginerul Ion Pen- 
țea a propus ca fiecare dorn să nu 
mai aibă o singură viață, ci două.

A urmat o perioadă de muncă 
intensă, de calcule, proiecte, încer
cări. Rezultatul : la această oră, se 
aplică originala tehnologie de la
minare cu două calibrări. Autori ; 
Ion Pențea, Emil Mureșan. Major 
Ferencz șl Mircea Ielciu. Efectul : 
fiabilitatea unui dorn de laminare 
a crescut de două ori, ceea ce în
seamnă economii de 15 milioane lei 
pe an. Ceea ce, să recunoaștem, e 
o sumă ! Pentru omul pe care ni
meni nu-l obligă să facă toate 
acestea, în afară de conștiința lui, 
noua soluție tehnică are și o sem
nificație aparte. Și anume, aceea de 
a te ști folositor semenilor tăi, 
uzinei de a cărei activitate ai răs
puns odată și care mai are nevoie 
de tine.

Eugen TEGLAȘ

în prim-plan
competența

Cei zece lăcătuși montatori din 
formația lui Ion Aștefanoaie au 
deschis porțile multor sonde, spre 
a scoate la lumină țițeiul, ascuns 
in zăcămintele aflate sub holdele 
bărăganului brăilean. Alături de 
tovarășii lor de muncă din secția 
montaj a Schelei de foraj lanca, 
ei au împinzit cîmpia cu turlele 
sondelor ce sfredelesc pământul în 
căutarea prețiosului „aur negru".

Aceiași inimoși montatori au fost 
autorii unei fapte demne de toată 
lauda. Au transportat, cale de 120 
de kilometri, o instalație F 100 2 
D.H., cintărind nu mai puțin de 
200 de tone, și au montat-o intr-un 
timp record ; 10 zile, în loc de 24, 
cit era prevăzut. în cele 14 zile 
smulse timpului, instalația de fo
raj a înaintat spre adincuri cu 1 250 1 
de metri, apropiind considerabil 
momentul apariției primelor pică
turi de petrol, atit de necesar eco
nomiei naționale.

Cum au reușit această comprima
re a timpului ? Ne-am fi așteptat 
să auzim ceva despre zile și nopți 
petrecute sub vint și ploaie, despre 
învingerea unor piedici neprevă
zute. Ni se dă insă un răspuns 
firesc, simplu :

— Sigur că am mai lucrat și pes
te program, dar principalul a rfost 
buna organizare. Mai intii a trans
portului instalației, apoi a montă
rii, care s-a făcut cu pricepere și 
cu o atentă eșalonare a operațiuni
lor. Nimic ieșit din comun I Asta-i 
tot ! — ne spune secretarul de 
partid al schelei, Pompiliu Matei.

De fapt, lucrurile nu au fost atit 
de simple. Cum nimic nu e simplu 
și ușor in meseria de sondor. Alte
le sînt însă astăzi coordonatele de 
manifestare a abnegației muncito
rești. Iar pe primul plan se situea
ză competența. Or, formația lui Ion 
Aștefanoaie are la activ nu una, ci 
numeroase alte instalații de foraj 
montate inainte de termen. Care au 
reprezentat, la vremea lor, tot ati
tea recorduri, tot atitea fapte de 
muncă. Fapte de sondori.

Rodica ȘERBAN

alte porți. Așa că. Ionel 
Iacob, înscrie-te și tu la 
examenele pentru a fi 
atestat în formațiile care 
vor face reactorul Calan
dria. pentru Cernavoda. 
(Deschidem aici încă o pa
ranteză : există încă deș-

Ce nu se poate cuprinde intr-o simplă autobiografie...
gii. Destui cu ani mulți de 
muncă la activ. Destui 
trecuțl prin greul meseriei, 
de-a lungul timpului, in 
uzina care și-a pus o 
apăsată semnătură, cu fap
ta. in înzestrarea cu utilaje 
energetice a termocentrale
lor. a hidrocentralelor țării. 
Această experiență repre
zintă „lada de zestre" pe 
care nu mulți se pot mîndri 
că o au. Ce li s-ar putea 
cere mai mult lăcătușilor 
și cazangiilor din atelierul 
amintit ? Sint greu de ima
ginat cerințe mai mari 
in meserie, în afirmarea

lut nici o limită a exigen
ței. Cele ce urmează nu se 
află consemnate in auto
biografia lui Iacob pentru 
că, pur și simplu, ca atitea 
multe altele, nu au mai... 
încăput.

— E bine că ai liceul, i 
s-a s<pus. Asta înseamnă că 
trebuie să gîndești mai 
departe — Ia școala de 
maiștri, la facultatea sera
lă. E bine că mina ta s-a 
obișnuit cu lucrări de fi
nețe. fără cusur. Dar în 
nici o profesie nu există o 
limită a cunoașterii. Mereu 
și mereu trebuie deschise

tule locuri unde astfel 
de autentice competiții 
— în care oamenii a- 
runcă în luptă cunoștințe 
profesionale, dăruire, abne
gație etc., trăsături morale 
de comunist — sint promo
vate cu timiditate sau de
loc. Să ne mai mirăm 
atunci de ce se bate pasul 
pe Ioc in meserie. în do
rința și hotărirea de a cu
teza, în afirmarea potenția
lului creativ, de conștiință ? 
înălțimile se cuceresc de 
oameni aflați mereu în 
stare de acțiune, antrenați 
in învingerea obstacolelor.

mereu dornici să facă mai 
mult, niciodată .cuprinși de 
somnolența automulțumirii. 
Cu atit mai mult viitorii 
membri de partid au ne
voie de un asemenea cli
mat, de o asemenea stare 
de spirit, de astfel de com
petiții în care pot deveni, 
se pot afirma, pot învăța 
pentru toată viața lecția 
superbă a cutezanței comu
niste).

Să revenim însă la Ionel 
Iacob. Cine erau concuren- 
ții lui pentru reactorul 
Calandria ? In primul rind 
cei 154 tovarăși de muncă. 
Cei mai mulți, cu un trecut, 
îndelungat în profesie. I 
s-a spus să aibă curaj, să 
îndrăznească și să vrea 
reușita. A avut curaj, a 
îndrăznit și a vrut. Din 154, 
între cei numai 18 admiși 
la atelierul „cu cele mai 
înalte pretenții", se află și 
numele lui Ionel Iacob.

Omul care își începe 
drumul de comunist cu un
pas memorabil în meserie.

Cum să fie cuprinse 
toate acestea intr-o simplă 
autobiografie ?
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AVANTAJE
INCONTESTABILE

Problema acționărilor cu tu
rație variabilă, prin intermediul 
unor convertizoare statice de 
frecvență, in domeniul circularii 
și comprimării fluidelor tehno
logice a stirnit un reol interes 
în rindul specialiștilor din dife
rite domenii ale industriei, 
teresul manifestat este cit 
poate de firesc dacă avem 
vedere (vezi „Scinteia" din 
19, 21, 25, 28 februarie
8, 20 martie) că, la
velul întregii economii, pom
pele, ventilatoarele, compresoa- 
rele, suflantele consumă circa 
40 la sută din energia electrică 
produsă in țară numai pentru 
vehicularea sau comprimarea 
fluidelor - apă, abur, aer, gaze 
arse, hidrocarburi, substanțe 
chimice diverse etc. Sînt ramuri 
ale industriei în care consumul 
de energie al turboogregatelor 
ce vehiculează fluide tehnolo
gice este de-a dreptul impre
sionant : 67 la sută în ramura 
energiei 
la sută 
mie, 50 
tractivă

lată insă că 
poate să scadă 
doptirrd o 
relativ simplă : acționareo cu i 
turație variabilă a motoarelor 
electrice care pun in funcțiune 
pompele și ventilatoarele. Can- I 
titatea de energie electrică ast- . 
fel economisită ar putea fi în. 
medie de peste 30 la sută. A- I 
cesta este elementul de eficien- j 
ță care o reținut atenția ma
jorității celor, care ne-au scris 1 
și s-au interesat de noul pro- ( 
cedeu, deși 
avantaje.

Reamintim 
este vorba, 
gice impun în mod frecvent va
riații ale parametrilor (debit, 
presiune etc.) fluidelor, care a- 
jung uneori chiar la jumătate 
din valorile nominale. In marea 
majoritate a cozurilor reglarea 
acestora se face astăzi prin 
strangularea debitelor cu aju
torul unor robinete „de reglaj" 
și foarte rar prin „by pass" 
(circuit ocolitor) sau alte meto
de. Deși aceste soluții răspund 
cerințelor privind performanțele 
și stabilitatea reglării debitelor, 
ele ou marele dezavantaj că se 
realizează cu mari pierderi de 
energie electrică, intrucit fo
losește în scopuri utile tehnolo
giei numai o parte din energia 
absorbită din rețea de electro
motorul turboagregatului res
pectiv.

Acționările cu turație varia
bilă prin intermediul unor con
vertizoare statice de frecvență 
elimină ocest dezavantaj major. 
Prin modificarea turației turbo
agregatului cu ajutorul acestor 
convertizoare 
intr-un mod 
simplu, exact 
economic din 
energetic, variația de debit sau 
de presiune cerute de prescrip
țiile tehnologice. Noul procedeu 
elimină astfel anacronicul robi
net și, o dată cu e|, risipa de 
energie electrică.

Precizăm, totodată, că în do
meniul acționărilor cu turație 
variabilă industria noastră ore 
o bună experiență. O serie de 
unități specializate, ca, de pildă, 
întreprinderile „Electrotehnica" 
din București și „Electroputere" 
din Craiova au in fabricația de 
serie variatoare de turație. Ele 
sint destinate acționării motoa
relor electrice ale mașinilor-u- 
nelte, roboților industriali, lami- 
noarelor etc. și se fabrică intr-o 
gamă largă de puteri atit pen
tru motoare de curent continuu, 
cit și pentru cele de curent al
ternativ.

Dată fiind aria extrem de 
mare de aplicabilitate a aces
tei soluții, precum și cantitatea 
considerabilă de energie elec
trică ce s-ar economisi pe an
samblul economiei, este cit se 
poate de justificat interesul cu 
care ea a fost primită de spe
cialiștii din industrie, proiectare 
și cercetarea științifică. Tocmai 
de aceea, considerăm util și 
necesar in același timp să pre
zentăm părerea unor specialiști 
în domeniu și să răspundem la 
unele întrebări puse de oameni 
din producție, real interesați de 
aplicarea acestui procedeu.

In
se 
in

18, 
și 

ni-

electrice și termicei 54 
in chimie și petrochi- 

la sută 
etc.

în industria ex-

acest consum 
considerabil a- 

soluție tehnologică

el prezintă și

pe scurt despre ce 
Procesele tehnolo-

se poate obține 
cit se poate de 
și mai cu seamă 
punct de vedere

OPINIA PROIECTĂRII:
Prinir-o strinsa conlucrare intre specialiști 

metoda poate fi operativ extinsa
Ținînd seama de adevărul că 

modernizarea tehnologică este de
cisă la planșetă, este mai mult 
decit evident că rolul hotăritor in 
promovarea pe scară largă a acțio
nărilor cu turație variabilă in do
meniul vehiculării fluidelor revine 
proiectanților generali de instalații 
industriale și. in mod special, au- 
tomatiștilor și tehnologilor din toa
te ramurile industriale. Aceștia sini 
cei care, punînd in balanță avan
tajele și dezavantajele, procedeu
lui, vor trebui, cu responsabilitate 
și discemămînt, să decidă opor
tunitatea aplicării acestuia acolo 
unde este posibil.

Referindu-se la această proble
mă, dr. ing. Ioan I). Suceveanu, de 
la Institutul de inginerie tehnolo
gică și proiectări pentru industria 
chimică, n,e-a spus :

„în mod evident. înlocuirea re
glărilor convenționale cu reglarea 
prin turație a parametrilor pompe
lor. ventilatoarelor și eompresoa- 
relor se impune datorită eficienței 
economice ce se poate obține. Cu 
toate acestea, metoda a fost puțin 
luată in considerare pină acum in 
industria chimică și petrochimică 
românească, deși pe plan mondial 
ea este aplicată cu succes, cu efec
te mari in planul reducerii consu
murilor specifice de energie elec
trică. Cauzele ? tu primul rind. 
metoda este ignorată de tehnologi 
atit datorită slabei popularizări a 
avantajelor ei. cit si dificultăților 
intimpinate de aceștia in efectuarea 
unui studiu tehnicw-economic 
corect al sol.pțiej in fțqcare. caz. 
concret.

Ori de cite ori intervin gam.e 
largi de reglare și cind numărul de 
ore de funcționare la valori reduse 
ale parametrilor fluidelor este 
mult mai mare decit numărul ore
lor de funcționare la valori nomi
nale. tehnologul și automatistul ar 
trebui să solicite colaborarea spe
cialistului in acționări electrice in 
vederea alegerii celei mai bune so

luții, inclusiv din punctul de ve
dere al consumului de energie.' 
Uneori, poate li utilă chiar combi
narea metodelor convenționale de 
reglare cu metoda reglării prin tu
rație, utilizind un convertizor co
mun pentru uri grup de pompe, 
economisind astfel și mai multă 
energie. Această soluție permite 
reducerea substanțială a investi
ției și deci amortizarea rapidă a 
cheltuielilor, in special in cazul în 
care există variații impuse sau pre
vizibile de capacitate de producție 
pe perioade lungi de funcționare. 
De asemenea, se poate instala, tot 
in scopul reducerii investiției, un 
singur echipament electronic de 
reglare pentru pompa in funcțiu
ne și pentru rezerva acesteia sau 
pentru grupuri de pompe, comuta- 
bil după caz pe pompa ce necesită 
reglare".

O precizare bine venită : aplica
rea acestor soluții este posibil să sc 
facă în cadrul acțiunilor dc mo
dernizare. pe baza unei cunoașteri 
precise a desfășurării in timp a 
proceselor tehnologice și a unei 
colaborări eficiente intre benefi
ciari și proiectantă In acest scop, 
sint necesare acțiuni dc instruire și 
pregătire a personalului din exploa
tare și din proiectare, precum si 
analizarea fiecărei instalații puse in 
discuție de către colective inter'dis- 
ciplinare formale din tehnologi, 
automatist! și specialiști in acțio
nări electrice.

O altă cauză care frniează imple
mentarea. convertizoarelor de frec
ventă — este de PĂljfâ'e dn.,1, D.-S.țț- 
cev'eariu — o constituie cheltuielile 
specifice, in lei kVA. muri ulc con
vertizoarelor. in cazul industriei 
chimice nu este nevoie de conver
tizoare cu game foarte largi de re
glare și nici scheme de comandă 
deosebit de complexe. Realizarea 
unor convertizoare ieftine, de pu
teri mici și medii, miniaturizate si 
specializate, pentru actionarea re
glabilă a pompelor și ventilatoare

lor ar facilita in mod deosebit ge
neralizarea lor in economia națio
nală. Tot in acest scop, este ne
cesar ca fabricile constructoare de 
motoare electrice să-și diversifice, 
cit mai repede posibil, producția de 
motoare asincrone special destinate 
acționărilor eu viteză variabilă cu 
convertizoare statice de frecventă.

In același timp, ar fi deosebit de 
util ca prospectele și cataloagele 
pompelor, ventilatoarelor, suflante- 
lor și compresoarelor să conțină in
dicații clare privind posibilitățile 
de 'funcționare cu turație variabilă, 
inclusiv menționarea variantelor 
posibile de asociere cu sisteme de 
acționare cu turație reglabilă din 
producția de serie. Pentru aceas
ta este necesară testarea pe ștan
dul de probe a fiecărui tip de ase
menea agregate, funcționind cu tu
rație reglabilă, in scopul stabilirii 
•și verificării precise a domeniului 
de turații in care randamentele 
acestora se păstrează între limite 
acceptabile și a modului in care 
variază parametrii agregatelor res
pective în vederea asigurării unui 
reglaj cit mai exact in exploa
tare. In acest scop, se impune in
troducerea in standardele tehnice de 
ramură a probelor de tip și de 
lot cu funcționare la turație regla
bilă și verificarea curbelor de va
riație a parametrilor cu turație.

Considerăm că in prezent sint 
create mare parte din premisele 
necesare aplicării pe scară largă a 
reglajului parametrilor tehnologici 
briri > > vtiritiția turației’ ăgf'eȘfâfălbi-. 
in ețonomib opțională exisfînd deja 
suficiente exemple care de
monstrează marea sa eficientă eco
nomică. lată de ce este necesară 
amplificarea in continuare a efortu
rilor,pentru implementarea acestor 
metode prin asigurarea aparataju- 
lui și electromotoarelor special des
tinate.

OPINIA CERCETĂRII
Există soluții pentru realizarea motoarelor 

si echipamentelor
Convertizoarele statice de 

frecventă reprezintă la noi in 
țară produsul principal al unor 
întreprinderi mari, un produs 
ținut mereu la nivelul tehnicii 
mondiale de către colective pu
ternice de cercetare-dezvoltare, 
care au această preocupare de 
peste două decenii. Asemenea 
echipamente au fost verificate 
în industrie in diferite ramuri, 
mai puțin în domeniul vehicu
lării fluidelor tehnologice.

Printre unitățile de cercetare 
cu rezultate notabile în dome
niu se numără Institutul de cer
cetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru electrotehni
că — I.C.P.E. și Institutul de 
cercetare .științifică și inginerie 
tehnologică pentru automatizări 
— I.P.A. din București. Iată de 
ce ne-am adresat specialiștilor 
din aceste două instituie pentru 
a lămuri cîteva probleme ridica
te de prbiectanții și tehnologii 
din producție. O primă întreba
re. adresată dr. ing. Ioan Dan, 
șeful Laboratorului de agregate, 
redresoare și echipamente com
plexe de la I.C.P.E., s.e referă la 
tipurile dc motoare electrice la 
care se pot aplica acționările cu 
viteză variabilă.

Motoarele de curent continuu, ne 
spune interlocutorul, au fost pri
mele și. un timp, singurele la care 
s-a aplicat procedeul. în țara noas
tră soluțiile au fost promovate de 
I.P.A. pentru o gamă largă de mo
toare de curent continuu, converti- 
zoarele executindu-s.e la ..Electro
tehnica"-București și „Electropu- 
tere“-Craiova. Limitările impuse de 
construcția acestui tip de electro
motor în ceea ce privește puterea 
și turația, precum și existenta co
lectorului ce împiedică utilizarea 
acestuia in medii speciale, poluate 
sau fără posibilități de acces pen
tru întreținere, au îndreptat atenția 
spre mașinile de curent alternativ 
— sincrone sau asincrone. De altfel, 
si pe Piața mondială volumul anual 
de desfacere al acționărilor pen
tru motoarele de curent continuu 
a rămas oarecum constant si chiar 
are tendința de scădere, in timp ce 
producția de acționări reglate în 
curent alternativ creste cu o cotă 
anuală de 30 la sută. La aceasta 
au contribuit, firește, si progresele 
realizate in electronica de putere, 
electronica informațională si teo
ria schemelor convertizoarelor.

Așadar, pe plan mondial s-au im
pus mai multe soluții de acționare 
reglabilă pentru motoare de curent 
alternativ, dar fără probleme deo
sebite pentru a fi realizate si de 
către industria noastră.

Pentru MOTOARELE SINCRONE AUTOPILOTATE sint utili
zate convertizoare de frecventă cu tiristoare. Această soluție a fost 
dezvoltată de I.C.P.E. atit pentru motoare sincrone lente, cit Și 
pentru cele rapide, gama de puteri fiind de la 0,5 MW oină la 
10—20 MW. în dămeniul vehiculării sau comprimării fluidelor ac
ționările cu motoare sincrone lente sint mai puțin utilizate, poate 
doar pentru compresoarele cu. piston de mare putere. Do altfel, 
două asemenea acționări de circa 3 MW s-au și realizat, ele fiind 
destinate standurilor de încercare a compresoarelor de la între
prinderea de mașini grele din București.. în schimb, motoarele 
sincrone rapide, cele mai răspindite ca arie de utilizări în economia 
noastră națională, oferă largi posibilități de a fi acționate cu con
vertizoare statice de frecventă. Ele acoperă un domeniu de puteri 
de Ia 500 kW pină la 20 MW si chiar mai mult, si turații de peste 
I 500 rotații pe minut. Concurează, cu excelente rezultate, mo
toarele de curent continuu de mare putere si pot fi aplicate in 
exclusivitate in domeniile în care, electromotorul se află intr-un 
mediu puternic poluat (de exemplu, morile de cărbune de la ter
mocentrale). in medii exolozitive sau cind este plasat in condiții 
ce exclud posibilitatea de intervenții sau reparare. Pot fi uti
lizate în industria chimică la acționări de Ventilatoare, pompe și 
compiesoare de mare putere si turatie ridicată, la acționări de 

| malaxoare. dispozitive de extrudare si centrifuge etc. De asemenea. 
! în energetică, pentru actionarea pompelor de alimentare cu apă 
' care au puteri de 4—8 MW și turatii de 3 000—6 000 rotații ne mi

nut. a ventilatoarelor cu puteri de 3—4 MW. a acționărilor de mori 
de cărbune cu puteri de 1—2 MW ș.a.

Cert este că in domeniul acționărilor reglabile pentru motoare 
sincrone avem o bună experiență teoretică si practică, maioritatea 
echipamentelor de acest fel realizindu-se in atelierele de producție 
ale institutului sau in colaborare cu „Electrotehnica" din București.

în industrie, o pondere însemnată o au si MOTOARELE ELEC
TRICE ASINCRONE. Despre posibilitățile asocierii convertizoare
lor statice de frecvență la acest gen de motoare, cerem precizări dr. 
ing. Gunther Weinrich de la Institutul de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru automatizări :

— în acest, domeniu, institutul are preocupări de foarte multă 
vreme, realizînd diferite sisteme de acționări reglabile ce au fost 
preluate in producția de serie de către întreprinderea „Electro
tehnica". Există, in primul rind. convertizorul cu tiristoare. numit 
si cascada subsincronă. Soluția este aplicată motoarelor asincrone 
cu inele colectoare, in domeniul turațiilor de pină la 1 500 rotatii 
pe minut si la puteri de Peste 100 KW. Pe plan mondial cascada 
subsincronă este acționarea preferată pentru electromotoarele pom
pelor si ventilatoarelor de puteri mijlocii si mari (intre 10 si 
10 000 KW) la turații sub 1 500 rotatii pe minut. în tara noastră. 
Pe baza proiectelor I.P.A. se fabrică la „Electrotehnica" o serie 
de convertizoare pentru cascade subsincrone utilizate pentru mo
toare ou puteri cuprinse intre 55 și 700 kW. Aria se poate însă 
extinde si pentru alte Puteri pe baza solicitărilor beneficiarilor. De 
Pildă, au fost realizate acționări cu cascade subsincrone inclusiv 
pentru motorul de 1 250 kW al unui exhaustor pentru o linie de 
ciment livrată la export. Din păcate, nu au fost generalizate.

Pentru motoarele asincrone cu rotor in colivie am dezvoltat, de 
asemenea, serii de acționări cu turatii variabile cu convertizoare 
de frecventă ce se găsesc astăzi în producție curentă și cu care se 
pot acționa motoare in gama de 15—160 KW. Pe plan mondial 
realizările în domeniu ating puteri de Pină la 1 500 KW. La noi. 
limitările de putere sint impuse numai de asimilarea unor com
ponente electronice, cum ar fi condensatoare de comutație, tiris- 
toțire. module tranzistor de mare putere etc. Un lucru doresc să 
precizez: din punctul de vedere al cercetării științifice și ingineriei 
tehnologice in acest domeniu nu sint probleme nesolutionabile : 
sînteni in măsură să elaborăm orice fel de acționări cu turatie re
glabilă pentru utilizările cele mai diverse, inclusiv pentru pompe, 
ventilatoare și comprcsoare.

OPINIA PRODUCȚIEI:
Fiecare solicitare a beneficiarilor va fi onorată

ii Industria noastră electrotehnică 
produce un spectru larg de acțio
nări cu turatie variabilă si motoa
rele electrice corespunzătoare, fo
losite pentru antrenarea pompelor 
si ventilatoarelor. în același limp.

Ii prin activități de cercetare si nro-
j; iectarc există posibilitatea extin

derii nomenclatorului de echipa
ți mente cu această destinație, in
s funcție de necesități si solicitări,
i întreprinderea ..Electrotehnica" din

București este principalul furnizor 
de acționări cu turatie variabilă cu

cel mai scurt timp
un ridicat grad de fiabilitate si dis
ponibilitate. Cei interesați Dot so
licita acestei întreprinderi prospec
te. cataloage si documentație teh
nică pentru o gamă largă de ac
ționări pentru motoare de curent 
continuu si curent alternativ.

Dacă Ia toate acestea adăugăm 
si faptul că Institutul de cercetare 
științifică si inginerie tehnologică 
pentru mașini, transformatoare si 
aparate electrice din Craiova rea
lizează in unitățile sale productive 
diverse acționări cu turatie varia

bilă pentru hiotoare de curent, con
tinuu pină la puteri de 850 kW. cit 
si altele pentru curent alternativ 
destinate exclusiv pompelor si ven
tilatoarelor rezultă clar că la ora 
actuală sint întrunite aproape toate 
condițiile tehnice de fabricație a 
acestor echipamente. importantă 
răminind acțiunea practică, con
cretă de aplicare si generalizare a 
lor în toate sectoarele unde pentru 
vehicularea fluidelor tehnologice se 
consumă mari cantități de energie.

Cui se adresează specialiștii în producție?
Această problemă a fost ri- 

l dicată de mai multi ' specia
li listi din •diferite ramuri eco- 
il nomice. vădit interesați să a- 
Î! simileze noul procedeu. O intre- 
[I bare îndreptățită intrubit. stabilirea 
:: tipului de acționare, alegerea 

adecvată a echipamentelor, in asa 
fel incit ele să corespundă cil mai 
bine cerințelor legate de puterea 

! electromotorului si de plain de mo
dificare a turației cerute de pro
cesul tehnologie, precum si meto
dologia de calcul a eficientei eco
nomice denăsesc. de cele mai multe 
ori. posibilitățile de caro dispune 
o întreprindere sau alta. Ir. această 
situație, intervenita si colaborarea 
strinsă dintre specialiști in acțio
nări electrice, automatist) si teh
nologi sini deosebit de peeesare.

In cazul unei investiții noi. pro
iectantul general este cfl care tre
buie s;i propună soluția, el uimind 
să: se adreseze uneia din cele trei 

j- nnităti de cercetare amintite mai 
b sus : Institutul de cercetare știin

țifică si inginerie tehnologică pen
tru electrotehnică — I.C.P.E., Insti
tutul de cercetare științifică și in

ii ginerie. tehnologică pentru automa
tizări — I.P.A. și Institutul de cer
cetare științifică și inginerie tehno- 

j, logică pentru mașini, transforma
toare. si aoaratai electric din Cra- 

i iova. Specialiștii acestor institute 
vor efectua pentru fiecare caz in 
parte un proiect de inginerie teh
nologică. vor stabili relațiile cu 
nroiectanții si furnizorii de echipa
mente, iar in cazul cind este ne
voie de un anumit tip de electro-

- motor vor elabora si tema de pro
iect pentru noul motor. în cazul 
cind este vorba de a adopta acțio
nările cu turatie variabilă pentru

I pompe sau ventilatoare existente 
;l deja in producție, unde variațiile 

de debit, sau presiune sint reali-
1 zate Prin .strangularea fluidelor. 

■I atunci tehnologii întreprinderii se 
I vor adresa direcț uneia din cele 

trei unități de cercetare.
Cit privește metodologia de cal- 

i cnl economic, aceasta ar trebui să 
! cuprindă, după cum ne sugerează 
| unii specialiști din producție, o 

analiză detaliată a cheltuielilor si 
avantajelor rezultate de Be urma 
adontării procedeului.

* VARIANTA 
VECHE

ELECTROMOTOR

4*
VARIANTA

NOUĂ

CONVERTIZOR 
PENTRU VARIAțl*  
turației

In mod tradițional, diminuarea debitului unei pompe se reali
zează cu ajutorul robinetelor (soluția veche — fig. 1), consu
mul de energie fiind, practic, la fel de mate ca în cazul func
ționării pompei la capacitate maximă. Introducind acționarea 
cu turație variabilă cu ajutorul convertizorului de frecvență 
(soluția nouă - fig. 2), consumul de energie se reduce sub
stanțial, iar reglarea debitului cu ajutorul robinetului devine 
inutilă.

Un calcul concret, sugestiv
Pentru acționarea unei pompe cu UN DEBIT DE 230 m3 APĂ PE ORĂ, de genul 

celor existente în mod curent in termoficări, industria chimică, minieră etc, este necesară 
o PUTERE MINIMĂ DE 42,47 KW.

Dacă procesul tehnologic al instalației in care este integrată pompa necesită o 
variație de debit de 27 la sută, adică o reducere a debitului la 170 m3 de apă pe 
oră, consumul de putere va fi :

Varianta I, cu circuit ocolitor : 45,21 KW.
Varianta a ll-a, cu robinet de reglare: 35,37 KW.
Varianta a lll-a, cu variația turației pompei : 24,4 KW.

ECONOMIA DE ENERGIE ELECTRICĂ, realizată pe o durată de funcționare a 
pompei de 8 000 ore pe an este, IN CAZUL UTILIZĂRII TURAȚIEI VARIABILE (varianta 
a lll-a), de :

- 166 462 KWH PE AN, comparativ cu varianta I.
— 87 760 KWH PE AN, comparativ cu varianta II.

CÎTEVA CONCLUZII
• Specialiștii sint unanimi in a aprecia că există 

întrunite aproape toate condițiile tehnice, mai puțin cele 
organizatorice, pentru generalizarea in întreaga eco
nomie a procedeului de acționare cu turație variabilă 
in cazul vehiculării fluidelor tehnologice.

• Aplicind procedeul de variație a turației la numai 
10 000 de pompe și ventilatoare din industria chimică, 
energetică, minieră, materialelor de construcții etc., 
se poate asigura o economie anuală de energie elec
trică de minimum 1 750 000 MWh.

• Pentru generalizarea procedeului, conform pro
gramului întocmit de Comitetul Național pentru Știință 
și Tehnologie, împreună cu ministerele economice, se 
impun de urgență următoarele măsuri organizatorice :

- Inventarierea, în cel mai scurt timp, a tuturor 
instalațiilor tehnologice de pompare și comprimare a 
fluidelor cu puteri unitare de minimum 10 kW existente 
in industria națională.

- Stabilirea de către ministerele economice și Comi
tetul pentru Problemele Consiliilor Populare, cu spri
jinul institutelor de profil, a unor programe concrete

de experimentare a acționărilor cu turație variabilă la 
un număr de cel puțin trei instalații tehnologice re
prezentative, in vederea realizării unor noi echipamen
te, specializate și cu performanțe tehnico-economice 
superioare.

- Institutele de cercetare științifică ți inginerie teh
nologică cu preocupări in domeniul ocționărilor cu 
turație variabilă, impreună cu institutul de profil pen
tru pompe și ventilatoare, sub directa coordonare o 
organelor de decizie, să intocmească, pe baza fișelor 
de inventariere și o analizelor tehnico-economice, gra
fice de introducere in economie o acționărilor cu tu
rație variabilă.

Sînt doar cîteva dintre măsurile organizatorice 
absolut necesare ce trebuie luate cu cea mai mare 
operativitate pentru a înlesni aplicarea și generali
zarea cit mai repede cu putință a acționărilor cu 
turație variabilă.

Pagină realizată de Vlaicu RADU
/
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CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

STUDENȚEASCĂ

mai adine implicată în formarea
viitorilor specialiști

Tn ancheta noastră precedentă 
(„Scînteia" nr. 14 182) am amintit mo
dul in care noi și valoroase posibili
tăți de perfecționare a pregătirii vi
itorilor specialiști pot ieși sistematic 
în evidentă din conlucrarea invăță- 
mintului superior cu cercetarea și 
producția, mai cu seamă cind un 
asemenea proces include, firesc, un 
amplu spațiu de referință și de dez
batere. de confruntare a opiniilor pe 
baza creațiilor celor mai valoroase. 
Un asemenea prilej l-a constituit, 
dintr-un întreit motiv, Concursul 
national de creație științifică și teh
nică studențească, desfășurat la Iași 
spre sfîrșitul anului trecut, gazdă 
fiind Institutul politehnic din lo
calitate. Mai întîi, aici au fost reuni
te. în 26 de secțiuni, aproape 300 din
tre cele mai valoroase creații științi
fice studențești din aproape toate in
stituțiile- de învățămint superior ale 
tării ; analiza lor la fața locului, pe 
baza expoziției-poster amenajată cu 
acest prilej în marele hol al 
Universității ieșene, a permis relie
farea pe viu a aspectelor celor mal 
adinei și, nu o dată, contradictorii 
ale activității studențești de cerce
tare ; iar faptul că protagoniștii 
acestor analize au fost profesori, dar 
și studenți a conferit acestui proces 
o finalitate dintre oele mai bogate.

Și dacă opiniile tuturor partici- 
panților sînt de nelipsit în adincirea 
raporturilor de conlucrare dintre 
învățămint, cercetare și producție, in 
schimb sugestiile privind mai buna 
complinire a activității universitare 
vin nu o dată mai cu seamă din 
partea studenților. Pentru că efortu
rile pregătirii de calitate asupra lor 
se răsfrîng mai întîi și mai pu
ternic, iar faptul că au parcurs de 
curind treptele liceale le îngăduie In 
plus, să evalueze exigențele muncii 
universitare din perspectiva Conti
nuității ca sistem de învățămint. Să 
exemplificăm : Florin Brinză este 
student în anul al III-lea al Facul
tății de matematică-fizică de la 
Universitatea ieșeană, iar lucrarea 
lui, „Multiplexarea în timp a sem
nalelor cu circuite integrate", pre
zentată în secțiunea a 18-a. are ori
ginalitate și bogate aplicații practi
ce. Pe această bază, firesc, trece în 
facultate drept un student cu o ca
pacitate apreciabilă de creație, fără 
a fi însă un student de nota 10. 
„Notele mele la examene variază în
tre 8 și 9“ — ne spune el. De ce ? 
Răspunsul consună cu opiniile și 
altor studenți foarte buni : mai in
teresante și, îndeosebi, mai relevan
te decit unele dintre examenele 
actuale — afirmă o parte dintre ei 
— se dovedesc a fi testele. Firește, 
e vorba de teste complexe, sistema
tic concepute și aplicate, care să so
licite nu atit memoria, cit raționa
mentul, o gîndire amplă, suplă și 
pătrunzătoare, finalizată într-o op
țiune sintetică, asemenea unei de
cizii. Am subliniat aceste cuvinte 
întrucît ele exprimă, pentru mulți 
dintre cei cu care am stat de vorbă, 
o modalitate de perfecționare a pre
dării disciplinelor universitare : con
ținutul acestora este solicitat astăzi 
în dialectica dezvoltării pe al 
cărei sens esențial, de perspectivă, 
ești chemat tu însuți să-1 întrevezi 
și să optezi în deplină cunoștință de 
cauză. în formarea unui student, 
imaginea globală și dinamică a al
ternativelor, a variantelor, a corela
țiilor se dovedește astfel mult mai 
stimulativă pentru gîndire deeît 
practica judecăților stas, a rețetei 
unice și tocmai sub semnul acestui 
fond multiplu de incitație pot fi 
complinite superior disciplinele și 
componentele vieții universitare. 
Scop în care, dacă utilitatea exame
nelor nu poate fi pusă la îndoială, 
în schimb ele își pot amplifica efi
ciența printr-o mai bună îmbinare 
cu un sistem adecvat de teste suc
cesive și premergătoare. Examenul 
ar putea fi astfel întărit în calitatea 
lui ide concluzie finală asupra capa
cității integrale a studenților, urmă
rită pe întregul an de studiu.

Interesant este că pentru acest 
punct de vedere corelativ optează și 
proaspeți absolvenți ai invățămintu- 
lui superior. Nu puțini apreciază 
drept ciștiguri de preț ale studiilor 
universitare nu numai ceea ce au 
asimilat sau au realizat, ci și ceea 
ce își propun să știe, așadar inclu
siv marile întrebări „obsesive" cu 
care pleacă din facultate spre a le

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Hagi Tudose — 10 ; caliguia
— 18 ; (saia Amfiteatru) : Drumul
singurătății — 10 ; Actorul — 18 ;
(sala Ateiier) : Fata din Andros — 
14 ; Faleza — 18
© Filarmonica „George Enescu* *4 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. Ciclul „Călă
torii în lumea muzicii*  — LUDWIG 
VAN BEETHOVEN. Prezintă : Radu 
Gheciu — 11 ; Recital de pian Oc
tavian Rădoi. In program : Enescu, 
Beethoven, Liszt — 18 ; (sala Stu
dio) : Recital de violoncel Dan Ve- 
lea. La pian : Iosif Ion Prunner — 17 
© Opera Română (13 18 5*6  : Coppelia

• Egreta de fildeș: STUDIO (59 53 15)
— 10; 11,30: 13,45: 15.30, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11 : 13
• Vlnâtorul de șerpi : STUDIO — 
17,30; 19,30
• Iacob : EXCELSIOR (65 49 45) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19, MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Extemporal Ia dirigenție : GRI-
VITA (17 08 58) — 9: 11 ; 13; 15,15;
17,15; 19,15, FLOREASCA (33 29 71) - 
9; 11; 13: 15; 17: 19. ARTA (213186)
— 9; 11; 13: 16; 17: 19
• Zimbet de soare : FEROVIAR 
(50 31 40) — 9; 11; 13; 13; 17: 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Totul se plătește : BUZEȘTI 
(50 43 38) — 15: 17; 19
• Nu e ușor cu bărbații : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11 : 13: 13: 17,15; 19,30
• Mari regizori, mari actori: PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,30: 14: 16.30; 19
• Străina: UNION (13 49 04) — 15: 
17: 19
• Cursa secolului : DACIA (50 35 94)
— 13; 17: 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX : 
LUMINA (14 74 16) — 9: 11 ; 13: 15: 17; 
19. COSMOS (27 34 95) — 9; 11: 13; 15; 
17: 19
• Program special pentru copil șl 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15: 17; 19
• Misiune specială : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Te sărut, mamă :
(10 67 40) — 15: 17; 19
• Domn pentru o zi : 
(14 27 14) — 9: 11; 13; 13;

— 11 ; Nabucco — 18
© Teatrul de operetă (13 63 48) : Leo
nard — 10,30 ; Paganini — 17,30
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 10,30 ; Secretul fa
miliei Posket — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Menajeria de sti
clă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 18
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bătrîna și hoțul —t 11 ; Anonimul Ve
netian — 18,30
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 10 ; Slugă la doi 
stăpîni — 18
© Teatrul „Nottâra*  (59 31 03, sala 
Magheru) : Scapino — 10 ; Necazu
rile unui îndrăgostit — 18 ; (sala 
Studio) : Iva-Diva — 10,30 ; O noapte 
furtunoasă — 18,30
O Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 11 ;
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată băfrină — 18 ; (sala Giulești, 
18 04 85) : Așteptam pe altcineva — 18 
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Dra
goste la prima vedere —• 11 ; Bel
mondo al Il-lea — 18 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
© Teatrul „Ton Creangă" (50 26 55) : 
De la Stan și Bran la Muppets —

și tunelurilor", 
parte din proiectul luî 

care 
cercetare 

de
materializează un 

al catedrei 
instalații ’ electrice,

studiu datorează

parte dintre aceste 
se manifestă inclusiv 

dintre învățămîntul 
și cel seral. Firesc ar

țin lanț. Așa se explică, 
faptul că la reuniunile 

universitare, între care și 
Iași, prezența lucrărilor de 
ale studenților seraliști 

sporadică. Și e păcat pen-

găsi ulterior un răspuns concret,
adecvat, iar asemenea stimulente 
germinează tot din multitudinea
opiniilor aduse in dezbatere și pe 
care"să le poți stăpîni printr-o sin
teză aplicativă. Lui Cristian Băluț, 
absolvent din anul 1987 al Facultă
ții de instalații a Institutului bucu- 
reștean de construcții, i s-a selectat 
și adus la Iași lucrarea „Studiul 
sistemelor de iluminat destinate pa
sajelor subterane 
Este doar o 
de diplomă, 
contract de 
universitare 
iar înalta ținută științifică și apli
cativă a acestui 
mult dezbaterilor sistematice institui
te ca o practică firească de lucru în 
respectivul colectiv mixt de cerceta
re. Din analiza acestora a ajuns la 
concluzia că eficiența muncii uni
versitare poate spori astăzi îndeosebi 
pe calea legării mai strînse a pro
gramelor studențești de practică, 
a activității de cercetare-proiectare 
cu obiectivele de ansamblu ale învă- 
țămîntului superior. între care Încă 
mai există unele discontinuități.

Iar o bună 
discontinuități 
în raporturile 
superior de zi 
fi ca intre ele să existe similitudini 
atît de scopuri, cit și de mijloace, 
dar nu întotdeauna se Intimplă așa. 
Diferențieri nefirești se interpun nu 
numai între programele celor două 
modalități de pregătire. (cum s-a 
arătat și într-un articol din „Scln- 
teia" nr. 13 876), deși ambele se re
vendică din aceleași principii, ci și 
în procesul activității de cercetare 
științifică. Pentru studenții învăță- 
mintului seral, această componentă 
fundamentală a pregătirii universita
re este deseori lăsată tn seama uni
tăților economice unde tinerii sînt 
încadrați în muncă și dată fiind. In
tre altele, marea diversitate a aces
tor unități, neconcordanțele in pre
gătire se 
probabili, 
științifice 
cea de la 
cercetare 
este încă 
tru că, iată, cind institutele de în- 
vățămînt superior ca. de pildă, Po
litehnica din Timișoara, apelează la 
cercetările 
minunate. 
Alexandru 
absolvenți, 
mecanică din Timișoara, ne-au vor
bit pe larg nu atît despre realizările 
obținute, cit despre ceea ce s-ar 
putea înfăptui in cazul cînd poten
țialul de creație al seraliștilor ar fi 
utilizat integral, sistematic : întregii 
capacități științifice și tehnice a 
întreprinderilor i s-ar conferi ca
racter de laborator universitar, iar 
studenții seraliști ar putea mijloci 
o și mai amplă colaborare între în- 
vățămînt, cercetare și producție, 
care să se reflecte asupra nivelului 
de pregătire inginerească al tuturor 
studenților.

N-am putea încheia aceste rînduri 
fără a arăta că discontinuități nefi
rești între performanțele individuale 
și pregătirea generală a studenților 
provin și din optica deficitară în 
care sînt evaluate unele discipline și 
chiar sectoare universitare. Argu
mentele concrete le oferă și ma
nifestările științifice interuniversi- 
tare de genul celei de la Iași : în 
vreme ce unele secțiuni cu profil 
tehnic au cuprins, firesc, 25 și chiar 
28 de lucrări, secțiunea de Istorie a 
României a avut doar patru lucrări 
(dintre care două elaborate de stu- 
denți de la facultăți cu - profil teh
nic), iar secțiunea de Filologie a 
cuprins numai trei lucrări. Așadar, 
și intr-un caz, și în celălalt, nici cel 
puțin cite o lucrare de fiecare fa
cultate de profil din țară ! Consul
tați de noi asupra acestui aspect, 
lector univ. dr. Petru Zugun și stu
denta Claudia Vomicu, ca secretari 
ai secției nr. 25 de Filologie, prof, 
univ. dr. ing. Gheorghiță Ionașcu, 
președintele biroului secției de Agri
cultură. silvicultură și industrie 
alimentară, opinau, pe bună drep
tate. că disocierile nefirești în cu
prinsul activității universitare sînt 
generate inclusiv prin asemenea 
procedee restrictive.

ies lucruri 
Moraru și

seraliștilor,
Gheorghe
Odoneațu, ca proaspeți 

la seral, aii Facultății de

Mihai IORDANESCU

10.30 ; Dialoguri muzicale cu forma
țiile „Voltaj14 și „Icar*  — 17 ; 19,30 ;
• Teatrul „Tăndăirică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Oul buclucaș — ii ; (sala 
Cosmonauțllor, 11 1-2 04) : Poveste 
despre marionetă — 11,30
• Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 10 ; 15,30 ; 18,30

cinema

VIITORUL

MIORIȚA 
!7; 19

Din noua arhitectură a municipiului Pitești

Valorile umanismului socialist
Naționalul bucureștean : o instituție de străveche tradiție, caracteri

zată mai ales printr-o artă de vibrant patriotism, angajată în slujirea 
marilor idealuri naționale. O instituție care deține o poziție centrală in 
sistemul teatrului românesc, chemată să se instituie intr-un exemplu de 
slujire a idealurilor contemporaneității, de modelare a maselor largi în 
spiritul umanismului socialist.

Membri ai unui for conceput ca tribună a ideilor celor mai Înaintate, 
ca o școală a conștiinței civice comuniste, slujitorii scenei sînt. prin ex
celență, in situația educatorilor datori să se cultive spiritual în perma
nență, să întindă mereu noi și noi punți către realitate, să-și lărgească 
orizontul cunoștințelor, să adincească universul valorilor și să-și cultive 
și îmbogățească sensibilitatea. Aceasta este tema — atît de importantă 
pentru îndeplinirea răspunderii patriotice a artistului contemporan. — 
pe care am dialogat cu George OANCEA, secretarul comitetului de partid 
de la Teatrul Național. O organizație puternică, ce include in ea nume
roase personalități ale vieții noastre artistice.

— Activitatea pe acest șantier care 
este teatrul are anumite trăsături 
care o individualizează. Acestea sînt 
generate de importanța pe care o 
deține calitatea conștiinței, atit ca 
instrument al creației (in teatru mai 
ales), cit și ca obiect al modelării 
spirituale (dacă ne gîndim la fina
litatea actului scenic, care vizează 
o creștere a conștiinței sociale prin 
intermediul modelării, remodelârii 
celei individuale). Cei care lucrează 
cu materiale ale căror proprietăți, 
reacții sint bine cunoscute prin tra
diție. experiență — sînt pe un teren 
mai plin de certitudini. Despre fier 
și atom se știu multe lucruri preci
se. Chiar și sociologii au mari te
meiuri să facă scenarii de organi
zare Socială, a producției, de pros
pectare a viitoarelor descoperiri. 
Realitățile umane, sociale, care sint 
in continuă schimbare, care trebuie 
să fie astfel, dimensiunile morale, 
aspirațiile sufletești ale oamenilor — 
sferă specifică artei — se constituie 
intr-un continuu obiect de cercetare.

Căci creatorul artistic trebuie ca, 
prin propriul exemplu și prin me
sajul rostit de la înălțimea scenei, să 
cultive conștiința de sine a unor oa
meni care se mindresc cu moștenirea 
lor și mal ales cu creația lor isto
rică. Aș spune că nimic nu este mai 
mobilizator decit această luptă a o- 
mului. ridicată la noi la rang de 
program politic, de a, intra in pose
sia unor noi valori, specifice uma
nismului socialist, că strădania so

Căminul cultural în viața satului
Satul reprezintă o entitate socio-culturală care progresează în toate 

componentele sale. Ar fi iluzoriu să considerăm satele bogate doar după 
cantitatea de produse, dacă sint sărace in arhitectură sau in manifestă
rile' culturale. O asemenea aserțiune o dezminte însăși evoluția multora 
din satele noastre pornite pe drumul ascendent al progresului într-o 
deplină și firească osmoză, după principiul că nu poți avea o casă bo
gată dacă aceasta este urită. In periplurile noastre gazetărești arfi avut 
adesea prilejul să ne convingem de această axiomă nu numai in acele 
așezări rurale zămislite parcă după riguroase principii etnografice, ci și
în spații cu o personalitate mai dificil de conturat, cum sînt cele din 
preajma marilor aglomerații urbane. Pretutindeni intîlnim semnele unei 

tot mai intense vieți spirituale, activități menite să contribuie la educarea 
politică și profesională a oamenilor satului, la formarea lor culturală și 
artistică. Documentarea noastră prin mai multe comune ale sectorului 
agricol Ilfov ne-a oferit cîteva exemple.

COMPETENTA ȘI PASIUNEA — 
LA ORIGINEA UNEI VIEȚI CUL
TURALE SUPERIOARE. Comuna 
Balotești arată ca un adevărat șan
tier. I se pregătește cu asiduitate 
modernizarea, șirul de blocuri confi- 
gurînd de pe acum viitorul. Locali
tatea a beneficiat din plin de fap
tul că este reședință de sector. 
S-au dezvoltat o serie de industrii, 
au apărut instituții noi. Prezența 
lor se simte in toată viața cultu
rală, în gradul de civilizație. Se
cretara adjunctă cu propaganda, to
varășa Neaga Asanache, fostă mul
tă vreme maistru la filatpră, deși 
localnică de cînd se știe, nu-și poa
te uita vechea pasiune. Poate toc
mai de aceea, vorbind despre viața 
culturală a localității s-a referit mai 
intii la succesele grupului vocal de 
la secția 5 filatura, la Cineclub, la 
brigada artistica, la echipa de dan
suri de fete, în general la numeroa
sele activități cultural-educative 
desfășurate la clubul filaturii. Nu 
a uitat insă nici de recitatorii de la 
spitalul Balotești, de grupul vocal 
al cadrelor didactice, de brigăzile 
științifice alcătuite din specialiști 
localnici. Natura activităților este 
determinată hotărîtor, așadar. de 
noua realitate a localității pornite 
pe calea unei dezvoltări agroindus
triale complexe, care solicită activi
tăți specifice in toate unitățile. De 
pildă, de curind a avut loc o dez
batere cu sprijinul unor specialiști 
in finanțe despre principiile auto- 
conducerii și autogestiurții întreprin
derilor industriale. E o temă speci
fică satului 7 Fără îndoială, nu, dar 
actuală la Balotești. Sau invitații 
de la Politehnica bucureșteană, con
cursul „Miini îndeminatice". dar șl 
învățămintul agrozootehnic au in 
vedere tot sectoarele noi. Ce con
cluzie a tras activul de.partid și cul
tural din această derulare de ac
țiuni ? Că oamenii locului au. alte 
probleme de rezolvat față de acum 
cîteva decenii și acestora trebuie să 
le răspundă complexul vieții cultu
rale și educative.

Desigur, aceasta a presupus adap
tarea la noile condiții a mai vechi
lor posibilități. Răminind în conti
nuare principala instituție de pro
fil, căminul cultural și-a orientat 
programele astfel incit acestea să 
cuprindă ansamblul problemelor lo
calității. să răspundă la cit mai 
multe solicitări. Așa a luat ființă 
„Ziua complexă a comunei", unde se 
prezintă expuneri, dezbateri, au loc 
intîlniri cu oameni de știință si cul
tură, prezentări de cărți, susținute 
mat ales prin mijlocirea bibliotecii, 
dar și filme diferite, spectacole, seri 
distractive etc. Felul cum arată că
minul cultural, dotările lui. mani
festările pe care le adăpostește sînt 
dovezi ale preocupărilor susținute 
pentru a întreține și dezvolta o via
ță culturală proprie, bazată pe parti
ciparea oamenilor locului. La sfîrșit 
de săptămină, cele 350 de locuri se 
dovedesc neincăpătoare pentru toți 
cei ce vor să asiste la spectacole 
sau filme, să petreacă o seară plă
cută. Climatul general îndeamnă pe 
oameni să participe, să urce ei În

cietății noastre ca oamenii să ilus
treze — prin atitudinile zilnice, prin

ÎMPLINIRI Șl PROIECTE IN VIAȚA ARTISTICĂ

fapte cotidiene — asumarea si func
ționarea codului eticii și echității so
cialiste.

De aceea «intern permanent preo
cupați. aspect ce se reflectă și in 
conținutul adunărilor generale, al în- 
tîlnirilor din cadrul C.O.M., ca via
ta de partid. activitatea politico- 
ideologică să fie orientate spre cu
noașterea Înfăptuirilor si a politicii 
partidului, a realităților umane noi, 
spre asumarea idealurilor social-po- 
litice, adincirea mutațiilor care se 
produc și se vor produce in viitor in 
structura conștiinței umane.

în teatru este greu să faci o se
parare intre activitatea politico- 
ideologică și activitatea profesională. 
Domeniile se întrepătrund, „greșeli
le" noastre, din domeniul concepției 
artistice, au consecințe asupra mesa
jului de idei al spectacolelor pe care 
le propunem. Din această cauză. în
cercăm să ne formăm politic, ideo
logic și să exercităm o Inriurire tn 
acest sens, concomitent și în armo
nie cu învățămintul politico-ideolo
gic. fructificindu-î sugestiile, prin 
chiar actele profesiei noastre. Disci

șiși pe scenă. Iar prezența unor in
stituții prestigioase din Capitală 
adaugă un plus de valoare, o notă 
de originalitate propriilor strădanii.

O situație oarecum apropiată o 
aflăm la Periș. Căminul cultural 
a devenit o adevărată emblemă a 
localității, fapt recunoscut și prin 
acordarea locului intii pe țară In 
cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea ftomâniei". Gazeta de stradă 
„Gospodarul", amplasată la intrarea 
in consiliul popular comunal reflec
tă și ga deosebita emulație cultura
lă de aici. Poate cel mai cunoscut 
și apreciat este cenaclul artelor 
„Metafora", unde literatura, muzi
ca, dansul și grafica iși dau mina. 
Alexandru Dumitru, directorul că
minului cultural, poet și asiduu ani

mator cultural, vorbește cu mîndrie 
despre succesul formației de teatru 
la ultima ediție a „Cîntării Români
ei", cînd obținea cu spectacolul „Sat 
de taină" locul doi pe țară, de gru
pul vocal feminin condus de Ana 
Maria Avram, care îndrumă de ase
menea corul de copii, și acesta lau
reat, despre brigada artistică pre
zentă in ultimele luni cu două spec
tacole proprii : „Reflectorul din Pe
riș" și „De la noi de la Periș". mon
tajul muzical-literar ori creatori de 
literatură sau artă plastică. Nu mai 
puțin importantă apare cultivarea 
tradițiilor locale reflectate în punc
tul muzeistic, in costumele bărbă
tești sau covoarele lucrate aici, ori 
în prezentarea meșteșugului olăritu
lui. Viața cultural-artistică dezvol
tată în jurul căminului cultural este 
de fapt rezultatul folosirii judicioa
se a unor largi posibilități oferite 
de continua modernizare a economi
ei localității. Cum arăta primarul 
comunei, Ion Șimonescu, in viața 
spirituală de aici își dau mina bo
gata tradiție folclorică a țăranilor 
cu nivelul inalt al pregătirii profe
sionale a cercetătorilor de la I.C.P.P. 
Ilfov, a numeroșilor oameni ai 
muncii din întreprinderile Industri
ale, cadre didactice și specialiști. 
Șezătorile literare, serile distractive, 
oferta de carte a bibliotecii și a li
brăriei. filmele, spectacolele forma
țiilor proprii sau profesioniste ve
nite din alte părți ale țării mențin 
o efervescență culturală demnă de 
o localitate cu un impresionant po
tențial productiv. Aceasta face ca 

plina colectivului, inclusiv disciplina 
vieții de partid, rămîne in continua
re un domeniu în care este foarte 
mult de făcut, existînd încă situații 
in care interese individuale tind a 
prima asupra celor colective. Iar 
factori subiectivi au tendința de a 
se prezenta drept obiectivi.

De aici și preocuparea noastră ca 
adunările de partid să prilejuiască 
o analiză temeinică a muncii in tea
trul în care lucrăm, să promoveze 
spiritul critic și autocritic, să stimu
leze dezbaterea problemelor colecti
vului artistic preocupat de întărirea 
necontenită a legăturilor cu publicul. 
Comuniștii din teatrul nostru sînt pe 
deplin conștienți că ei trebuie să fie 
In fruntea căutărilor creatoare, re

ceptivi la noile valori ale dramatur
giei contemporane, acelea în verbul 
cărora răzbat clocotul vieții, dina
mismul realității noastre socialiste, 
trăsăturile înaintate ale constructori
lor socialismului. La rindul lor. dez
baterile ce au loc in consiliul oame
nilor muncii abordează aspecte ala 
repertoriului actual, căile creșterii 
forței de impact a pieselor asupra 
spectatorilor, precum și organizarea 
judicioasă a activității întregului 
nostru colectiv, astfel incit potenția
lul membrilor săi să fie deplin valo
rificat in spectacole. în recitaluri. 

, Este foarte important pentru forța si 
prestigiul unui colectiv ca în reali
zările lu! să fie implicate toate va
lorile de care dispune, spre propria 
lor împlinire și. firește. în scopul 
diversificării modalităților de expre
sie prin care contribuim la opera de 

. educare a oamenilor care vin. seară 
de seară, la teatru.

— Noul edificiu, noul complex tea
tral creează, fără îndoială, deosebite 
ți deloc ușoare probleme de opțiune 
repertorială, de organizare și con
cepere a fluxului activității. Aspecte 

perișanii să găsească la ei acasă nu 
numai un loc de muncă, casa pro
prie. ci și un spațiu de cultură a- 
decvat necesităților, aspirațiilor lor. 
Acolo unde competența se intilnește 
cu pasiunea, satul se dovedește — 
așa cum arată experiența celor două 
comune — un permanent și redu
tabil creator de valori.

ZESTREA MATERIALA TREBU
IE MAI BINE FOLOSITA. Poposim 
la Gruiu. Căminul cultural impună
tor. înălțat prin contribuția sătenilor, 
cu cele 420 de locuri, poate găzdui 
multe activități culturale. După cum 
ne asigura directorul căminului, to
varășul Gheorghe Avram, de curind 
numit in această funcție, cele cîteva 
formații proprii : brigada artistică, 
grupul vocal, montajul muzical-li- 
terar apar pe scenă in fața propri
ilor spectatori. Din păcate, formațiile 
sînt puține și prezența lor sporadi
că. Filmele oferite săptăminal sau 
biblioteca nu pot ele singure aco
peri cerințele cultural*  și educative, 
mult mai diverse ale localității, 
după cum nici instituțiile de profil 
din Capitală nu se pot substitui mai 
judicioasei utilizări a capacităților 
locale. Se simte, astfel, nevoia în
treprinderii unor minime eforturi 
organizatorice, intre care și afișarea 
programului săptăminal de activități, 
pentru ca nucleul cultural existent 
să-și amplifice potențialul și să se 
impună în viața comunei.

Cam tot atît realizează și vecinii 
lor de la Moara Vlăsiei, care însă 
reușesc, pe lingă filme sau cărțile 
din bibliotecă, să aducă mai des pe 
scenă și cele cîteva formații proprii. 
Montajul literar-muzical, grupul sa
tiric, laureate ale Festivalului națio
nal „Cintarea României", grupurile 
vocal și folk, recitatorii, cercul lite
rar al școlii se bizuie mai ales pe 
cadrele didactice și elevi ; ceilalți oa
meni, după spusele directorului că
minului cultural, tovarășul Pătruț 
Petre, fiind navetiști, sînt mai greu 
de atras la o viață culturală perma
nentă. Se caută unele remedii, mai 
ales în colaborare cu instituții sau 
personalități din Capitală, insă se 
face prea puțin pentru a se 
extinde baza de masă. Și aici, 
ca și la Gruiu, potențialul uman, 
dotările materiale nu sînt pe de
plin valorificate, datorită preocu
pării insuficiente a factorilor de 
răspundere pentru susținerea unei 
activități cultural-educative vii. per
manente. cu un grad ridicat de a- 
tractivitate. Calitatea muncii acesto
ra poate fi uneori hotăritoare. De 
pildă, la Nuci, localitate recunoscută 
pentru hărnicia oamenilor săi. că
minul cultural a fost lipsit multă 
vreme de un îndrumător capabil 
să-1 folosească în interesul cetățeni
lor comunei. Nu numai absența di
rectorului a făcut localul să șe pă- 
răginească (garduri rupte, geamuri 
sparte), ci și lipsa spiritului gospo
dăresc, a grijii pentru avutul obștesc. 
Pe de altă parte, numai un program 
de film este departe de a satisface 
cerințele culturale ale harnicilor lo
cuitori din Nuci.

Efortul de modernizare a satului 
cere o armonie deplină între baza 
materială, prosperitatea economică 
reală și întreținerea unei vieți spi
rituale active, pe măsura aspirațiilor 
omului din satul contemporan. Or, 
și aici, investiția de pasiune, orga
nizarea competentă rămin elemente 
esențiale cu neputință de neglijat 
sau ocolit. Din înțelegerea lor ero
nată sau parțială apar și rezultatele 
diferite sesizate in localitățile de pe 
parcursul documentării noastre.

I. DUMITR1U 
E. VASILESCU 

cu urmări directe asupra indicelui de 
fructificare a sălilor și de realizare a 
planului (in privința cărora există 
și multe neimpliniri), dar mai ales 
cu consecințe in direcția valorificări’ 
marilor disponibilități, talente artis
tice ale Naționalului (la nivelul „nor
mei" și mai presus de ea !)

Fără îndoială, asumarea deplină a 
responsabilității față de menirea ar
tei teatrale și a instituției din care 
face parte echivalează, pentru artist, 
și cu o implicare mai de substanță, 
eficientă, in cristalizarea programu
lui. in definitivarea repertoriului, in 
optimizarea activității. In ce direcție 
sinteți preocupați să canalizați aces
te eforturi la Teatrul Național ?

— Intr-adevăr, sarcini deloc ușoa
re... Ceea ce oferă un teren de mun
că. de strădanii, ;de afirmare a ace
lui spirit creator, revoluționar fără 
de care. în ansamblu, progresul do
rit nu este posibil. Aș menționa doar 
dificultățile legate de specificul 
locurilor de joc : monumentalitatea 
sălii mari (și a scenei respective). 
Apoi : solicitările datorate construc
ției sălii ..Amfiteatru" care cere pie
se cu puține personaje, un anume 
tip de decor, unde eroii trebuie ur
măriți din trei părți ale scenei. In 
plus există normative economice în 
care trebuie să ne înscriem in an
samblu. deși anvergura dotărilor 
noastre (de excepție) presupune u- 
neori investiții foarte mari.

In genere — atari situații, așa 
cum s-a subliniat adesea în adună
rile noastre generale de partid, in 
ședințele C.O.M. presupun o orga
nizare superioară, paralel cu mări
rea vitezei de luare a deciziilor și o 
mai mare fermitate in aplicarea lor 
ca Si in controlarea finalizării lor.

— Aș insistă. in cerința de a vă 
referi, îndeosebi sub semnul misiunii 
educării spectatorilor in spiritul 
patriotismului, la preocupări legate 
de repertoriu, la echilibrul dintre 
dramă și comedie (de calibru inalt), 
la ponderea piesei de actualitate. Să 
ne vorbiți de preocupările legate de 
prezența marelui repertoriu național 
și de cea a autorilor contemporani de 
primă mărime pe afișul Teatrului Național.

— Fără Îndoială, asumarea de
plină a responsabilității patrio
tice ce ne revine echivalează ou 
o implicare mai energică in ela
borarea, unul program mai echi
librat și mai . judicios și cu 
strădania modernizării repertoriului 
in sensul realizării unui impact mai 
sensibil, direct al textelor cu pro
blemele cele mai acute ale contem
poraneității prin intermediul unor 
piese de ținută și al unui limbaj 
teatral evoluat. Proiectul montării 
„Moștenirii" lui Titus Popovici și a 
altor importante piese inspirate din 
trecutul istoric (o importantă o- 
peră a lui Paul Everac. „Costandi- 
neștii", o reluare a dramei ..Apus de 
soare"), sint grăitoare in acest sens.

Sintem conștienți de necesitatea u- 
nor spectacole de anvergură, cu pie
se românești clasice și mai ales cu 
piese românești de actualitate, dina
mizate de acțiunea și frămintările 
unor eroi contemporani apți, prin 
calitatea lor umană, spirituală, să se 
constituie in modele. Sintem preo
cupați. totodată, de o mai dinamică 
și ritmică înnoire a afișului.

în dorința diversificării paletei 
spectaculare și a valorificării mai 
bune a potențialului artistic — dezi
derat exprimat adesea in adunările 
generale — teatrul nostru și-a în
scris in program o suită cuprinză
toare de recitaluri de poezie, apte să 
contribuie la întreținerea vie in con
știința publicului a valorilor liricii 
noastre clasice si contemporane. De 
asemenea, promovarea unor modali
tăți teatrale mai rar cultivate pentru 
care tinerii, atît de puțini, ai colec
tivului nostru au manifestat interes 
și excepțională vocație.

Vorbind, in limbajul nostru, despre 
lupta pentru continuitate a poporu
lui român, despre război și pace, 
despre moravurile din vremea lui 
Caragiale. despre lumea măruntă a 
lui Tudor Mușatescu. despre vicii ori 
virtuți, despre iubire și ură. învin
gători și învinși, despre drept și ne
drept. adevăr și minciună, rutină și 
spirit creator, trebuie să știm să ne 
găsim mijloacele cele mai potrivite 
de a ne exprima poziția. Sigur, nu 
poate fi vorba de uniformizarea pre
ocupărilor sau de egalizarea modali
tăților de expresie. Ceea ce dă și ar 
trebui să dea și mai mare unitate 
și personalitate teatrului nostru ar fi 
stilul (știu, atit de greu de definit 1), 
ardoarea, vibrația comună și perma
nenta strădanie de ridicare a com
petenței și capacității de transfigu
rare.

Natalia STANCU

Caso de cultură din Zalău

CALITATEA 
SUPERIOARĂ
(Urmare din pag. I)

vinde, unde vinde. — iată criteriila 
ce trebuie să fie luate în seamă cu 
prioritate.

Sînt numeroase acele întreprin
deri românești care au reușit să pă
trundă ne Diete externe dintre cele 
mai greu de cucerit. Si au pătruns 
nu oentru că li s-a făcut vreo fa
voare. ci pentru că au învins firme 
cu tradiții îndelungate și cu mare 
prestigiu. Dar în toate aceste între
prinderi, producătorii — care sint, in 
același timp, și proprietari, și bene
ficiari — si-au asumat răspunderea 
de a cunoaște Diata mondială, de a 
se racorda la cerințele ei. Au 
fost înnoite ori reproiectate pro
dusele. Dar întîi și întîi. au fost 
„reproiectate" mentalitățile. Pentru 
că in numeroase locuri trebuia să se 
pornească de la cerința de a se ieși 
din „clasicism" ; de Ia înțelegerea 
adevărului că produse ce fuseseră 
„de vîrf" numai cu cîtiva ani in 
urmă erau deia uzate moral. Se im
punea deci să se renunțe la „con
fortul" pe care îl asigură producăto
rului o activitate căreia ii cunoaște 
toate secretele :■ să fie abandonate 
procedeele obișnuite de lucru, egre 
erau bine stăpinite. pină în cele mai 
mici detalii, pentru a se face loc al
tora absolut noi si necunoscute. Au 
fost proiectate fluxuri si linii teh
nologice noi. S-a trecut la repro- 
gramarea rapidă a masinilor-unelte. 
pentru a se răspunde cu operativi
tate Ia schimbările intervenite în 
obiectul si cadența producției. Au 
fost realizate celule flexibile, siste
me flexibile de producție, iar acum 
se conturează noi proiecte, dintre 
cele mai temerare, de întreprinderi 
flexibile, de mare eficientă si com
petitivitate.

Anii de dezvoltare extensivă au 
asigurat o puternică bază materială. 
România are azi intreprinderi din
tre cele mai moderne, dotate cu ma
șini si utilaje la nivel mondial. Toa
te aceste echipamente — clădiri, ma
șini. instalații — reprezintă munca 
trecută. Ele constituie imense valori 
materiale incorporate in avuția na
țională. care a crescut de 20 de ori 
in anii de după cel de-al IX-lea 
Congres, totalizind in prezent 5 000 
miliarde lei. Dar factorul cel mai 
dinamic al producției este munca 
vie ; adică activitatea de cercetare- 
proiectare. ingineria tehnologică, 
procesul de fabricație, montaîul. con
trolul de calitate. Numai munca vie 

•poate să asigure tehnologiile de 
vîrf. creșterea vitezei de însușire a 
noului, modernizarea continuă a 
producției. în pas cu cerințele timpu
lui. condiții absolut necesare pentru 
noua calitate. Ceea ce înseamnă că 
munca vie trebuie să aibă o pondere 
mai mare, să se ridice deasupra 
muncii trecute si să înscrie valori 
superioare. De aici importanța fun
damentală a factorului prrgătiro 
profesională, a factorului responsa
bilitate. a factorului angajare. Fără 
acești factori competitivitatea nici 
nu poate fi concepută.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului ; „Tot ceea ce 
trebuie să realizăm presupune oa
meni cu o înaltă calificare, capabili 
nu numai să minuiască tehnica, dar 
și să o perfecționeze continuu, să 
aibă rolul hotărftor in ridicarea ca
lității și nivelului tehnic al produc
ției, in dezvoltarea generală a pa
triei. Vom putea realiza, in astfel de 
condiții, programele de dezvoltare 
socialistă a țării, numai și numai cu 
clasa muncitoare, cu țărănimea, cu 
intelectualitatea, cu oameni ai mun
cii in general, cu înalte cunoștințe 
profesionale și tehnice, cu inalt spi
rit revoluționar, care să acționeze in 
toate împrejurările de pe poziția 
cea mai inaintată — in producție, in 
știință, în viață — ca adevărați re
voluționari !“.

Valorificarea cu eficiență maximă 
a muncii vji este posibilă numai dacă 
se asigură un raport optim intre ca
litate si productivitate. Pentru că 
timpul este neiertător. Ceea ce nu 
s-a făcut azi poate să fie făcut si 
mîine..., dar o zi a fost pierdută. De 
cele mai multe ori înnoirile trebuie 
să fie făcute „din mers" și repede, 
pentru că oricînd o firmă unde se 
lucrează cu o mai mare operativitate 
poate să obțină intiietatea Pe piața 
internațională.

Oare nu mai este actuală zicala că 
„graba strică treaba" ? La această 
întrebare, cel mai bun răspuns este 
acela că... niciodată nu a fost actua
lă. Pentru că niciodată un profesio
nist adevărat nu s-a grăbit mai 
mult deeît trebuie ca să realizeze un 
lucru de calitate superioară. Și nu o 
face nici in prezent. Desigur, viteza 
de acțiune trebuie să fie tot mai 
mare, dar ea trebuie să crească prin 
eliminarea într-o tot mai mare mă
sură a „timpilor morți" ; a „timpi
lor de așteptare". De multe ori suma 
„timpilor de așteptare" este mai 
mare ori chiar mult mai mare deeît 
a timpului în care se lucrează efec
tiv. Bătălia pentru dublarea produc
tivității muncii, pină la sfirsitul ac
tualului cincinal, este de fapt o bă
tălie pentru valorificarea deplină a timpului.

Asigurarea*  noii calități se înscrie 
• într-un proces cu adevărat revolu

ționar. într-o acțiune de proporții, 
la nivelul întregii noastre societăți. 
Pentru o calitate superioară a mun
cii si a produselor, dar si a oameni
lor. pentru creșterea răspunderii lor. 
a pregătirii lor. Noua calitate se 
bazează, de fapt, pe resursele de 
competentă, de inițiativă si angaja
ment. de creativitate proprii colec
tivelor muncitorești, fiecărui om al 
muncii.

/
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Cronica zilei tv

Echipa de specialiști de la Antrepriza de construcții hidrotehnice Gostinari analizează, la fața locului, detalii privind 
In imagine, de la stingă la dreapta : inginerul-șef al antreprizei, Mihai Margine, stagiarele Adina Cîndea și 

Sevastian loniță, șef de brigadă, inginerul Ludovic Demeter, directorul antreprizei

noul drum al Argeșului. 
Simona Pană, inginerul

In zilele de 21—26 martie a.c., o 
delegație de activiști ai P.C.U.S., 
condusă de tovarășul Mitkin N.A., 
secretar al C.C. al P.C. din Litua
nia. a efectuat, la invitația C.C. al 
P.C.R., o vizită pentru schimb.de ex
periență in țara noastră.

Oaspeții sovietici au avut convor
biri la C.C. al P.C.R., Comitetele 
municipal București și județean 
Dîmbovița al P.C.R., Comitetul de 
partid al sectorului II din Capitală, 
Academia de studii social-politice 
de pe lingă C.C. a! P.C.R.. au vizitat 
unități industriale și agricole, insti
tuții- social-culturale din municipiul 
București și din județul Dîmbovița.

La încheierea vizitei, oaspeții au 
fost primiți de tovarășul Ion Sto- 
ian. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, sețretar al C.C. al 
P.C.R.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată intr-o at
mosferă prietenească, a fost de față

E. M. Tiajelnikov, . ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

★
In zilele de 25 și 26 martie, mu

nicipiul Pitești a găzduit sesiunea 
anuală de rapoarte privind rezulta
tele cercetărilor arheologice din 
anul 1987, manifestare organizată de 
Consiliul Culturii si Educației Socia
liste, Academia de științe sociale și 
politice. Comitetul județean de cul
tură si educație socialistă Argeș și 
Muzeul județean Argeș. La lucrări 
au participat reprezentanți ai insti
tuțiilor organizatoare, cadre didacti
ce universitare, cercetători de la in
stitutele de profil, precum și mu
zeografi din întreaga țară.

Cele peste 180 de comunicări și- 
referate prezentate in plen și in 
cadrul secțiunilor au pus în lumi
nă noi dovezi ale existenței si con
tinuității multimilenare ale strămo
șilor noștri in spațiul carpato-dariu- 
biano-pontiC. (Agerpres)

11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor
12,40 Din cununa cinteculul românesc 

(color). Muzică populară
13,00 Album duminical (parțial color)
15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.25 Cîntarea României (color) • Tara 

mea azi. Deveniri ale unui ev 
dinamic. Documentar • Omagiul 
țării, conducătorului iubit. Emi
siune realizată în colaborare cu 
Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România

20.25 Film artistic (color). „Mere roșii“. 
21,50 Telejurnal

luni, 28 martie
20.00 Telejurnal
20.25 Știința pentru toți (color).
20,55 Tezaur folcloric in concert (color)
21.20 Lumea contemporană și confrun

tările de idei
31.35 Zidiri pentru Istorie (color). Em

bleme ale unui timp de glorii
21.50 Telejurnal

(Urmare din pag. I)
obiectiv finalizat de pe 
traseul Argeșului de mîine.

— Ieri eram mai multi 
timișoreni pe șantier. 
Alaltăieri și mai. mulți. 
Mîine n-o să-l mai întilniți 
nici pe aceștia — ni se 
spune. își încheie cu cinste 
misiunea.

Atunci, să profităm de 
prilej și să-i cunoaștem :

— Șeful de brigadă, ingi
nerul Grațian Gușet, a și 
plecat la Timișoara. Ne 
pregătim pentru alte lu
crări. Așa e pe șantier, 
pleci cind e mai frumos I

Interlocutorul nostru, in
ginerul Tiberiu Feru. după 
cite ne dăm seama, regretă 
și nu regretă că trebuie să 
plece. Soția, tot ingineră 
(colega sa cea mai de nă
dejde. ne asigură), a și 
plecat.

— Azi mi-a dat telefon 
— continuă el. ..Vino 
repede — zice. Avem de 
construit un pod".

— Aici de cind înteți ?
— De la început. Noi am 

bătut țărușul șt era o 
groapă pe locul ăsta... 
Acum e barajul. Primul 
baraj pe care l-am con
struit. Am venit încoace 
tot de Ia un pod : un pod 
peste Mureș — stagiatura...

— Și aici, examenul de 
maturitate !

— Să știți că așa soco
tesc. A fost o șansă extra
ordinară pentru mine, am 
crescut aici în doi ani cit 
în zece ani obișnuiți. De 
obicei, construim poduri, 
șosele... Aici a fost . un 
complex de lucrări care 
ne-a solicitat în permanen
ță. ne-a obligat să căutăm 
și să găsim mereu soluții. 
Podul, așa cum îl vedeți, 
l-am făcut numai noi. ti
mișorenii. A fost prima lu
crare de bază in această 
zonă. Anul trecut, în pre
ziua sărbătorii noastre na
ționale, 23 August. ,a ințraț,

în exploatare. Barajul a 
atins cota finală în ianua
rie, anul acesta. ultimii 
metri cubi de beton i-am 
turnat pe 20 'ianuarie, pe 
vint și pe ger. Deci, am 
predat lucrarea în devans. 
Digul nu e numai al nos
tru : ne-am dat mina cu 
toții, și constructori de la 
mai multe antreprize. si 
brigadieri, și militari, toată 
lumea. Nici nu se putea 
altfeL S-a vrut repede și 
bine.

Repede și bine I De

de sistematizare a comunei 
(comună ce urmează să 
devină oraș !).

— De ce vă aflați aici, 
tovarășă arhitect-șef ?

— Fiindcă Mihăileștii 
deține primul loc pe ordi
nea de priorități a județu
lui. Și prioritățile se re
zolvă, nu-i așa, la fața 
locului.

— Arde ?
— Mai întrebați ? Pe de 

o parte, sarcinile curente, 
vizind sistematizarea lo
calităților. Pe de alta, noul

Nimic de mirare : acasă 
la primar se împacheta, se 
stringeau lucrurile, era ca 
un fel de asediu...

— ...Tot la bloc ?
— Ca toată lumea. înce

pem un destin nou.
Un nou destin, care nu 

desființează fondul țără
nesc al omului acestor 
locuri, fiindcă ni s-au ară
tat. pe schița de sistemati
zare desfășurată sub ochii 
noștri, loturile ce revin ță
ranilor deja instalați in 
noile și modernele locuin

BRIGADIERI
AI SCUMPEI ROMÂNII

fapt, așa s-a vrut totuL Și 
așa se lucrează și in con
tinuare, fiindcă, trebuie 
spus, lucrările, aici, in 
zonă, vor mai continua. 
Vor fi lucrări auxiliare, 
dar de primă importantă 
în momentul in care Arge
șul renăscut își va lua în 
primire noua sa matcă. 
I se ridică în cale o hidro
centrală. Vor fi stații de 
pompare, vor fi conducte 
care vor prelua apa vie. 
menită să însuflețească o- 
goarele.

Ora 10.
La primăria comunei 

Mihăilești nici nu se bă
nuia vizita noastră. Alt
fel. nici un regizor n-ar fi 
potrivit atit de bine lucru
rile : primarul comunei, 
tovarășul Gheorghe Cră
ciun, împreună cu arhitec- 
tul-șef al județului Giur
giu. tovarășa Ana-Ortansa 
Negulescu, stau față in 
față, de o parte și de alta spun exact... 
a rți^sei. între ei — schița... . două zile.

destin al Argeșului, care 
nu așteaptă. Deja 180 de 
familii s-au și mutat in 
apartamente, la blocurile 
abia construite. Anul aces
ta avem sarcina să con
struim alte 450 de aparta
mente.

— Si oe spun oamenii, 
tovarășe primar ?

— Am să evoc un mo
ment recent ; cu prilejul 
uneia dintre numeroasele 
vizite ale secretarului ge
neral al partidului nostru, 
aici, -la șantier, intrind în 
comuna noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a stat 
de vorbă cu sătenii și. în
tre altele, î-a întrebat : 
„Ce ziceți, să facem oraș 
la Mihăilești „Da — au 
răspuns ântr-un glas — și 
dacă se poate, mai repe
de !“ Este clar, nu ?

— Dumneavoastră unde 
locuiți ? îl întrebăm pe 
primar.

— N-aș putea să vă 
Voi afla peste

țe. Cu acest prilej aflăm 
că agricultura va ciștiga. 
prin sistematizare. 180 de 
hectare de teren : ni s-a 
mai spus că. din cele 2 850 
ha suprafață cultivată, 
doar 63 sint, la ora actuală, 
în sistem irigat, perspecti
va fiind o inversare a pro
porțiilor...

Pe pereți, ca Si pe masă, 
sub geam, numai ilustrate 
cu luciu de apă.

— Ne-a intrat în sînge 
luciul de apă — glumește 
primarul. Apa aceasta va 
fi mană curată, ne va e- 
juta să reedităm succese 
precum cel din anul trecut, 
cind I.A.S. din localitate a 
fost distins cu înaltul titlu 
de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare".

Vise. Planuri. Certitu
dini. Izvorind. toate, din- 
tr-p realitate dinamică, 
proprie acestui timp de 
mari împliniri.- Ale acestui 
timp in care au prins con
tur atitea si atitea mari o- 
biectivefcușe zlau «UmrertSitWu* 1 Wvtjfbe. ț *

impunătoare epocii pe 
care o străbatem : Thans- 
făgărășanul. Metroul bucu- 
reștean. Magistrala Albas
tră,..

Ei. da. Magistrala Albas
tră si oamenii săi !

Ora 12.00 — ora surpri
zelor. Reporter si fotore
porter. au o reintilnire. 
cum se spune. ...ca-n fil
me : in aval de barai, 
printre cei veniti să ajute 
la finalizarea lucrărilor, 
între anonimi deci, „lupi 
de șantiere" pe care nu-i 
mai revăzuserăm de la 
inaugurarea ..Magistralei 
Albastre". Inginerul Lu
dovic Demeter, directorul 
Antreprizei de construcții 
hidrotehnice Gostinari. și 
inginerul-șef Mihai Mar
gine, împreună cu Sevastian 
loniță. șeful brigăzii dis
locate in Zonă. Oameni 
care au legat Dunărea de 
Mare : oameni care visea
ză acum să lege și Argeșul 
de Marea cea Mare. Și. cu 
ei. forțele cele mai califi
cate si cele mai entuziaste 
ale tinărului detașament de 
constructori de la Argeș. 
Intre ei. stagiarii : schim
bul de miine preluind șta
feta de la cei mai încercați 
constructori ai acestui 
timp.

Ora 20.30.
In curtea taberei Șantie

rului național al tineretu
lui. brigăzile sint adunate 
în careu pentru raport. 
Este un raport obișnuit, ca 
la sfîrșitu.1 fiecărei zile de 
muncă. -Și totuși, ca de 
fiecare dată. fluturarea 
steagului înălțat sus pe ca
targ strecoară în inimi 
fiorul cald al celui mai no
bil simțămint : dragostea 
de țară, pe care si prin 
faptele de muncă ale unei 
zile obișnuite se reconfir
mă mult mai profund — 
prin fapte — decit s-ar 
putea reconfirma prin

* ft# ț

INVITAȚIE LA O PROBĂ DE VOINȚĂ

7 APRILIE, 0 ZI FĂRĂ FUMAT, CA UN ÎNCEPUT
PENTRU 0 VIATĂ SĂNĂTOASĂ, FĂRĂ ȚIGĂRI!

ACTUALITATEA SPORTIVA

Puteau ciștiga măcar mai multă experiență!
Mai mulți iubitori de fotbal s-au 

întrebat și ne-au intrebat dacă a fost 
tntr-adevăr necesar ca echipa noastră 
să joace un meci-test in deplasare 
cu echipa Irlandei, din moment ce 
antrenorii noștri n-au putut avea la 
dispoziție întregul lot național, pre- 
zentind sub titulatura României o 
selecționată care — cu două, trei 
excepții — putea fi socotită secun
dă. Răspunsul comportă, in prealabil, 
citeva explicații.

Tragerile la sorți au stabilit ca în- 
tr-una din grupele preliminare pen
tru campionatul mondial cu turneu 
final în Italia (vara anului 1990) să 
concureze formațiile Danemarcei, 
Bulgariei, României și Greciei. Tri
colorii noștri vor debuta in această 
grupă abia în toamnă (octombrie, la 
Sofia, cu Bulgaria). De aceea. în do
rința de a le asigura suficiente me
ciuri de pregătire și verificare, fe
derația a alcătuit pentru ei un ca
lendar internațional corespunzător : 
meciuri cu Israel șl Polonia (care 
practică un fotbal asemănător adver
sarilor noștri din Bulgaria și Grecia), 
cu Irlanda. R.D.G. și Olanda (care 
joacă la fel ca cea mai tare concu
rentă din grupa preliminară : Dane
marca).

Pină aici, totul e în regulă. O fe
ricită evoluție a lucrurilor (Steaua 
— care asigură majoritatea în lotul 
național — a reușit să se califice în 
fazele superioare ale Cupei Cam
pionilor) a impus insă ca selecționa- 
bilii militari să rămină la clubul lor 
pentru a pregăti o nouă și posibilă 
performantă europeană. Ce să se 
facă în această situație ? Să se re
nunțe la întilnirile din calendar ? Nu 
se putea, pe de o parte, fiindcă se 
încheiaseră contracte (dintre care 
citeva chiar foarte avantajoase pen
tru noi), pe de altă parte fiindcă 
unele dintre țările respective (Irlan
da, Olanda) fiind calificate pentru 
turneul final Euro '88 (în iunie, în 
R.F.G.) aveau nevoie să-și încerce 
forțele în compania unei echipe care 
nu va participa la acest turneu, pen
tru a nu-și trăda „secretele" tehni
co-tactice.

Scopul era să se realizeze atit men
ținerea in competiții internaționale a

celorlalți selecționabili, cit și încer
carea unor tineri fotbaliști remarcați 
în campionatul intern spre eventuala 
lor promovare în clubul tricolorilor.

Primele două partide, desfășurate 
la început de februarie in Israel 
(2—0 cu reprezentativa țării-gazdă ; 
2—2 cu Polonia), au corespuns aces
tor scopuri.

Pentru partida a treia — cu Irlan
da — numărul tricolorilor titulari 
s-a subțiat. absenței steliștilor 
adăugindu-i-se și indisponibilita
tea portarului Lung (care a făcut 
deplasarea în speranța că va putea 
fi folosit, dar nu a fost posibil), și 
absența mijlocașului Klein (rămas Ia

însemnări privind evoluția 
echipei naționale de fotbal

Hunedoara să joace o restanță de 
campionat care putea fi reprograma- 
tâ și altă dată 1 ?).

Cînd am văzut echipele intrind pe 
terenul Stadionului „Lansdowne 
Road" din capitala Irlandei, am în
țeles că nu ne putem așteptă la un 
rezultat favorabil in fața unei for
mații alcătuite din fotbaliști cave 
joacă la cele mai puternice echipe 
profesioniste din Anglia și Scoția 
(nici măcar unul din campionatul 
irlandez). Chiar dacă, la rîndul său, 
nici antrenorul-gazdă. Jacky Charl
ton, n-a putut beneficia de jucători 
de Ia Liverpool, și nu a ape
lat de data aceasta la sel.ecționa- 
bilii de renume 1 Jocul avea să ne 
confirme temerile. Moraru, Mircea 
Popa, Rednic, Andone. Stănescu, 
Sabău, Mateuț. Boloni. Coraș, Vaiș- 
covici (înlocuit la pauză cu Las- 
coni) și Cămătaru au început necon
vingător. făcînd față cu greu presin
gului aplicat de irlandezi încă din 
terenul nostru și viguroaselor 
atacuri desfășurate de aceștia în 
mare viteză, mai ales pe spațiile li
bere de pe extreme. Golurile (fiind
că — se știe — scorul a fost 2—0 
pentru gazde) au fost înscrise în îm
prejurări socotite discutabile. Or

fi fost discutabile împrejurările a- 
cestor goluri, dar faptul că apără
torii noștri au comis erori de mar
caj și de execuție a fost indiscuta
bil ! Ce-i drept, și fotbaliștii noștri 
au avut perioade bune, îndeosebi in
tre minutele 20—45 și 70—90 (rapor
tul general al cornerelor 8—6. al șu
turilor spre poartă 13—11, al oca
ziilor de gol 9—5 pentru gazde), dar 
in timp ce Coraș. M. Popa, Cămă
taru. Boloni și Lasconi n-au reușit 
să înscrie din diverse motive, irlan
dezii au marcat exact în aceste pe
rioade bune ale echipei noastre.

Cu ce „cîștiguri" s-a soldat, prin 
urmare, meciul de fotbal Irlanda- 
România de la Dublin e greu de 
spus. Dintre tricolorii consacrat!. 
Bdloni și Andone au fost singurii 
care au arătat că se poate pune nă
dejde în ei. Li s-a adăugat Sabău 
— care a confirmat, devenind și el 
o certitudine. Dintre tinerii de 
perspectivă nici unul nu a mai avut 
posibilitatea să confirme, întrucît — 
cu totul de neînțeles la un meci 
amical, cu scop de verificare — con
ducerea tehnică nu a făcut decit o 
înlocuire (în timp ce gazdele au făcut 
trei !). ținîndu-i la încălzire pe Ciucă 
și pe Lupescu toată repriza a doua, 
deși Stănescu se chinuia zadarnic să 
s.e descurce, iar compartimentul nos
tru de mijloc simțea nevoia unui ju
cător mai mobil, cu forțe proaspete. 
Folosind și pe tinerii avuți în ve
dere, am fi putut ciștiga, măcar, mai 
multă experiență !

In săptămîna care urmează, 
miercuri, va avea loc la Halle al pa
trulea test : R.D.G.—România. In 
mare, Iotul nostru rămine același, cu 
două modificări ce-i pot întări sub
stanțial potențialul : KIein și Geol- 
gău, în locul jucătorilor Lung și 
Lupu (bolnavi). Va fi. desigur, la fel 
de greu ca la Dublin, dacă nu mal 
greu. E bine însă, e de dorit să nu 
se mai comită erori decisive și să 
nu se mai uite caracterul de verifi
care al noilor speranțe. Adică, să re
venim la scopurile inițiale ale aces
tor meciuri susținute de o echipă 
națională posibilă, dar prea puțin 
probabilă.

Gheorqhe MITRO1

FOTBAL • Astăzi, pe stadionul 
„Steaua" din Capitală se va disputa, 
incepînd de la ora 16, meciul dintre 
formațiile Steaua București și Pe
trolul Ploiești, contind pentru eta
pa a 21-a a campionatului diviziei 
A la fotbal • Simbătă, in meci 
amical de fotbal, pe stadionul „Giu- 
lești" din Capitală, Victoria Bucu
rești a întrecut cu scorul de 3—0 
(2—0) formația Rapid București 
• La Ceske Budejovice (Ceho
slovacia), în meci retur pentru 
sferturile de finală ale campio
natului european de fotbal rezervat 
echipelor de tineret, selecționatele 
Cehoslovaciei și Greciei au termi
nat la egalitate : 2—2 (0—1). Echipa 
Greciei s-a calificat pentru semifi
nalele competiției. în care va întilni 
formația Olandei. în cealaltă semi
finală vor juca formațiile Angliei și 
Franței.

TENIS DE MASA. La Campiona
tele europene de tenis de masă de 
la Paris, in proba feminină indivi
duală. românca Otilia Bădescu s-a 
calificat pentru turul al treilea În
zecind cu 3—0 pe Billem (Belgia). 
Alte rezultate : Kasalova (Ceho
slovacia) — Szimulis (Polonia) 3—1 ; 
Gherghelceva (Bulgaria) — Thirion 
(Belgia) 3—0 ; Vriesekoop (Olanda) 
— Jacinska (Polonia) 3—0.

BOX. In turneul international de 
box, ce se desfășoară la Usti (Ceho
slovacia). pugilistul român Rudei 
Obreja (categoria mijlocie mică) l-a 
învins la puncte pe vest-germanul 
Gertel. La categoria ușoară, Giani 
Gogol (România) l-a întrecut la 
puncte cu o decizie de 5—0 pe cam
pionul polonez Czerny.

NATAȚIE. în penultima zi a cam
pionatelor de natație ale S.U.A.. ce 
se desfășoară la Orlando (Florida), 
Laura Walker și-a adjudecat victo
ria în proba feminină de 200 m li
ber. cu timpul de l’59”92/100. iar Ja
net Evans s-a situat pe primul loc 
la 400 m mixt in 4’39”86/100.

POLO PE APĂ. în prima zi a 
campionatului sud-american de polo 
pe apă. ce se dispută în orașul co
lumbian Medellin, selecționata Bra
ziliei a învins cu 10—4 formația Ar
gentinei, iar reprezentativa țării- 
gazdă a, dispus cu 17—6 de echipa 
Perului.

— Fumați, tovarășe, doctor ?
— Nu. dar am fumat.
— V-a fost greu să renunțați la 

fumat ?
întrebările le adresăm tovarășului 

conf. dr. Niculae STANCIOIU. șeful 
Clinicii și al disciplinei de cardiolo
gie din Cluj-Napoca.

— Eram tînăr și. ca majoritatea 
colegilor mei fie din spirit de imi
tație. ori știu eu ce alte idei mai 
aveam oe atunci, fumam. Mi se pă
rea că in momentele de concentrare 
țigara mă ajută. Eram la începutul 
activității și aveam ca temă de cer
cetare. în mare spus, influența fu
matului asupra Vaselor de singe, 
între altele, aveam de studiat modi
ficările care apar în sînge prin fu
mat.

Intr-o zi. mi-am analizat propriul 
singe, după ce fumasem 2—3 țigări, 
pentru compararea cu sîngele bolna
vilor de arterită. Cind am văzut re
zultatul analizei, mi-am dat seama 
de pericolul la care m-aș expune 
prin continuarea fumatului. Si în 
același moment am renunțat defini
tiv la țigară. Pe toți pacienții mei ii 
sfătuiesc zi de zi să facă același lu
cru. să abandoneze cu fermitate fu
matul.

Parcă și văd zîmbetul ironic al 
unui fumător ..înrăit" spunînd că 
„este ușor să dai sfaturi", dar mai 
greu este să le urmezi. Doar foarte 
putini pacienți care au avut trista 
experiență a unui infarct sau a unor 
complicații cerebrale au continuat să 
fumeze. De aceea îmi îngădui totuși 
să dau acest sfat, in dubla calitate 
de medic și nefumător, dar fost fu
mător. Noi. medicii, trebuie să găsim 
cu rățdar» oăije >cele mai., btanș.rirț- 

"deirihul și încurajarea pentru fiecare" 
categorie, de fumători. Renunțatul la 
fumat este un act conștient, de voin
ță. care trebuie să se bazeze pe o in
formare competentă, argumentată 
științific cu cele mai noi date din 
cercetarea și practica medicală. Dar, 
în același timp, este necesar și su
portul exemplului pe care medicii 
trebuie să il dea pentru că întreba
rea pe care și-o pun. cred eu, în 
mod logic și îndreptățit toți oamenii 
este, „dar medicii' de ce fumează 
dacă tutunul este atit de nociv pe 
cit se spune, ei care sint atit de 
bine informați despre pericolele fu
matului ?“ întrebare la care nu se 
poate răspunde fără a scădea din 
autoritatea medicului, a omului în
vestit cu o mare misiune educativă, 
pentru că nu poți să-i spui unui pa
cient, unui om. „așa am apucat...", 
„mie îmi este mai greu să mă dez- 
obișnuiesc" etc.

Din convingere personală și pro
fesională îndemn toți fumătorii să 
renunțe la țigări înainte de a se ex
pune riscurilor.

Dintre bolile destul de numeroase 
pe care le declanșează fumatul să 
reținem numai arteriopatiile, afec- 
'țiuni deosebit de severe ale vaselor 
de singe. Se știe că fumul de țigară 
o dată inhalat pătrunde și in circui
tul sanguin, acționînd in mod nefa
vorabil asupra vaselor de singe. Ast

fel, nicotină acționează asupra arte
relor determinînd un spasm, o con
stricție a peretelui arterial, ceea ce 
va reduce cantitatea de sînge circu
lant. deci și de oxigen. Se reduce 
astfel capacitatea de nutriție și de 
oxigenare a diferitelor țesuturi ale 
inimii, creierului, membrelor inferi
oare etc., se produce îngustarea și 
trombozarea vaselor, ajungindu-se cu 
timpul la suferințe de diferite inten
sități pină la infarct, angină pecto
rală. ischemie periferică sau arterite, 
acele afecțiuni atit de severe ale va
selor de sînge. Lucrarea mea de doc
torat susținută cu aproape 2 decenii 
în urmă avea ca temă de cercetare 
etiopatogeneza. diagnosticul și trata
mentul arteriopatiilor cronice oblite-

RĂSPUNDEREA Șl 

EXEMPLUL MEDICULUI

rante ale extremităților — arteriopa
tiile fiind boli ale arterelor, cauzale 
în mod special de fumat. Am elabo
rat, de asemenea, o monografie des
pre tromboangeita obliterantă numi
tă „boala-fumului de tutun", denu
mire ce nu mai necesită explicații.

In prezent se cunoaște cu certitu
dine că în bolile arterelor periferice 
fumatul este considerat nu numai un 
factor de risc, dar însăși cauza unor 
complicații grave, invalidante. dese
ori fatale. Cercetări experimentale 
recente au pus in evidență rolul fu
matului in general, dar s-a putut de- 
rnonstrâ, și efectlij, (mediat al. furtiaa, 
tului chiar după 2’—3 fumuri de ți
gară’.. SLa'cQnstațat“ în anumite șar. 
zuri. modificarea vasomotricității. a 
vasoconstricției. uneori printr-o dis
pariție a undelor de puls la nivelul 
piciorului ; se poate ajunge deci prin 
fumat la reducerea aproape comple
tă a circulației sîngelui intr-un seg
ment cum ar fi piciorul, degetele 
sau numai talpa. Aceste lucruri se 
pot obiectiva prin înregistrarea de
bitelor sanguine în diferite părți ale 
corpului. înregistrarea undelor de 
puls înainte și după fumat. Așa. de 
exemplu, sint cazuri cind și după 
două țigări se poate constata reduce
rea aproape completă a circulației 
sanguine in unele zone ale extre
mităților.

Dintre multiplele efecte ale fuma
tului trebuie să amintim și modul 
in care influențează acesta trombo- 
gerjeza. adică formarea de cheaguri, 
de trombi. in artere. Se știe că fu
matul influențează creșterea posibi
lității de agregare a plăcuțelor sang
vine și inhibarea procesului de fi- 
brinoliză. adică de ..topire" a fila
mentelor rețelei de fibrină în ochiu
rile cărora sint prinse elementele fi
gurate ale singelui. formîndu-se ast
fel trombusul sau cheagul care poa
te pune în pericol însăși viata fu
mătorului.

în trombangeita obliterantă fu
mul de tutun duce în mod cert în

procent de sută la. sută din cazuri la 
evoluția bolii spre gangrenă și am
putate. In arterioscleroza obliteran
tă am putut constata, prin cercetarea 
efectuată de noi. că în peste 60 la 
sută din cazuri s-a înregistrat aceas
tă evoluție nefastă spre gangrenă. 
La aceste complicații extrem de gra
ve ale vaselor de sînge se ajunge 

. practic numai prin fumat.
Fumatul mai poate însă periclita 

și alte organe vitale, cum sint creie
rul — organul cel mai avid de oxi
gen — și inima, prin cunoscutele ac
cidente trombotice (formarea chea
gurilor), infarctul miocardic, trom- 
boza cerebrală ețc. pe care le poate 
declanșa.

încă de acum, peste 25 ani specia
liștii au ajuns la concluzia că 
„poți să iți păstrezi țigările sau pi
cioarele. dar nu pe amîndouă", iar 
extinderea obiceiului nociv al fuma
tului aduce in actualitate necesitatea 
de a populariza această zicală fun
damentată științific. Ea își păstrează 
actualitatea cu atit mai mult cu cît 
o serie de mecanisme și evoluția na
turală a bolilor arterelor sint în pre
zent cu mult mai bine cunoscute 
decit acum două decenii. Ar trebui 
ca aceste cuvinte să fie afișate nu 
numai în ciiniciîe cu profil cardio
vascular. pentru că nu numai bolna
vii cu arteriopatil periferice trebuie 
să știe acest lucru, ci în toate unită
țile medicale și chiar în școli. între
prinderi și instituții. Să nu ne te
mem că am putea speria tineretul. 
Și să reținem încă un lucru : în ar- 
terîopatiile periferice mai important 
decit orice medicament este supri
marea fumatului ; uneori este sufi
cient să se renunțe la țigară pentru 
a opri, evoluția bolii.

Cu. hît'se renunță mai repede la 
(ț fumat cu .ătît se. previn îmbolnăvi

rile cauzate de această deprindere 
nocivă.

Elena MANTU

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunica timpul probabil pen
tru intervalul 27 martie, ora 21 — 30 
martie, ora 21. In tara : vremea va li 
schimbătoare, cu cerul variabil, mai t 
mult noros in estul și sud-estul târli, 
unde vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de aversă. In celelalte 
regiuni, averse izolate de ploaie. La 
munte, precipitațiile vor ti și sub for
mă de lapoviță și ninsoare. In zonele 
deluroase și in sud-estul tării, izolat, 
cantitățile de apă pot atinge 15 litri 
pe metru pătrat în 24 de ore. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat, cu 
unele intensificări din sectorul nordic, 
in Moldova, Bărăgan și Dobrogea. 
Temperatura aerului va marca o 
ușoară scădore. Minimele vor fi cu
prinse între minus 3 și plus 7 grade, 
izolat mai coborîte in depresiuni, iar 
maximele, in general, intre 6 și 16 
grade. Pe alocuri, se va produce 
brumă. îndeosebi în nordul și centrul 
tării. Pe alocuri, ceată, tn București : 
vremea va fi schimbătoare. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros. Temporar 
va ploua. Vintul va sufla slab pină la 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fi cu

prinse între 3 și 6 grade, iar maxlrriele 
intre 13 și 16 grade. Dimineața, ceață 
slabă.

*
Aseară, la solicitarea redacției; In

stitutul de meteorologie și hidrologie 
ne-a comunicat : Ca urmare a unui 
înalt grad de instabilitate atmosferi
că, instabilitate favorizată, pe de a 
parte, de existența unui grad mare 
de umezeală in atmosferă și a unor 
mișcări ascendente ale aerului, iar 
pe de altă parte, de temperaturi scă
zute in altitudine, a fost posibilă apa
riția unor formații noroase, de tip 
cumulonimb, cu dezvoltare verticală, 
diw care, în mod frecvent, cad ploi 
sub. formă de aversă, au loc descăr
cări electrice și, uneori, grindină. Așa 
s-a intimplat in după-amiaza zilei de 
simbătă, 26 martie, in centrul, sud- 
vestul și sudul țării, unde ploile au 
avut caracter de aversă însoțite de 
descărcări electrice, iar la București, 
Timișoara, Berzovia, Lechința (jude
țul Bistrița-N ăsăud) și Tirgu Mu-, 
reș a căzut și grindină. Deși fenome- . 
nul nu este frecvent in luna martie, 
nu constituie un lucru ieșit din 
comun.

PLOIEȘTI : Premieră 
tehnică

La binecunoscuta întreprinde
re de reparații din’ Ploiești s-au 
executat probele finale și s-a 
trecut la execuția de serie a unui 
nou produs in premieră națională 
— platforma de lucru la înălți
me autodeplasabilă. cu braț tele
scopic și sarcină maximă de 250 
kgf. Noul utilaj, intrat în limbajul 
constructorilor sub denumirea de 
..Telelift 250". este destinat să lu
creze pe șantierele de construcții, 
in halele industriale la diferite in
tervenții pentru utilajele aflate la 
înălțime. in instalațiile de rafină
rii și petrochimie, precum și în 
alte sectoare industriale. (Ioan Ma
rinescu).

DRĂGĂȘANI : Materiile 
prime — 

superior valorificate
Antrenați în acțiuni complexe de 

perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției, specialiștii 
din cadrul întreprinderii de pre
lucrare a maselor plastice Drăgă- 
șani sint preocupați de conceperea 
și aplicarea unor noi tehnologii 
care să ducă la valorificarea supe
rioară a materiilor prime și asi
milarea de noi produse cu per
formanțe tehnice ridicate. între 
ultimele lor creații se numără și 
tuburile din PVC, infroduse in fa
bricația de serie, care vor fi fo
losite cu bune rezultate în siste
mele de irigații de tip intensiv. 
Sint. de asemeriea. în curs de per
fecționare tehnologiile pentru pro
ducerea granulelor de polietilenă 
în amestec cu făină din lemn, care 
vor fi folosite în realizarea unor 
repere pentru autoturisme. (Ion 
Stanciu).

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• SEMĂNAT DE PRECIZIE.

Semănatul manual sau mecanic de mare 
densitate, care se practică mai ales in le
gumicultura și floricultură. prezintă incon
venientul unei mari risipe de material să- 
ditor și al unor ridicate cheltuieli cu asi
gurarea miinii de lucru. In general, pentru 
„semănatul de precizie" se utilizează se- 

■ minte acoperite cu un strat protector. Deși 
fiabil, acest procedeu este costisitor, iar 
semințele astfel tratate își pierd în citeva 
luni puterea de germinație. In Franța, pen
tru uzul horticultorilor, a fost insă pusă la 
punct o instalație care preia, una cite una. 
semințele neprotejate, indiferent de forma 
și dimensiunile lor. Un dispozitiv pneuma
tic aspiră fiecare sămintă. o menține in 
suspensie la extremitatea unui ac gol pe 
dinăuntru, apoi o introduce in sol. cu o 
ritmicitate anterior indicată, respectiv de 
1 000—26 000 de semințe pe oră.

Rezultatul ? Se economisesc semințe, 
bani (semințele netratate costă de 4—10 ori 
mai ieftin decit cele tratate), forță de mun
că, iar semănatul este de o perfectă regu
laritate. Rezultate bune se obțin cu noua 
instalație și in pomicultură, mai ales in 
pepiniere. Ea se poate cupla si cu un ait 
echipament care asigură semințelor sub
stratul nutritiv necesar unei eficiente 
germinări. De fapt, arată revista ..Science 
et vie", noua instalație se poate folosi si 
in industria chimică sau farmaceutică pen
tru manipularea capsulelor, pilulelor, com
primatelor, altfel spus a oricărui obiect 
mic. indiferent de forma lui.

culator încorporat, acesta traduce automat 
din engleză in franceză si din franceză in 
engleză un număr de 400 de fraze uzuale 
din limbajul curent.

Deocamdată, această nouă aplicație a 
inteligenței artificiale nu dispune decit de 
un vocabular restrins. care nu depășește 
100 de cuvinte. Dar societatea ..BRITISH 
TELECOM", care a pus la punct telefonul 
traducător, afirmă că este vorba doar de o 
realizare de început. în curind. specialiștii 
firmei vor aborda problema traducerii si
multane in și din spaniolă, germană. Ita
liană și suedeză. Și. firește, vor imbogăți 
vocabularul telefonului interpret.

*
*
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• TELEFON INTERPRET. Primul 
telefon care execută automat traducerea 
simultană in altă limbă decit cea în care 
se vorbește a fost realizat in Marea 
Britanie, informează revista franceză 
„Sciences et avenir". Grație unui mic cal-

• DUȘMAN AL SISTEMULUI 
IMUNITAR. La Universitatea Yale din 
S.U.A. s-au făcut observații complexe asu
pra diferentelor care există, la tineri. în ce 
privește receptivitatea la unele boli. S-a■ »

putut astfel constata că stările de spirit 
negative favorizează contractarea unor ma
ladii : de la banalul guturai la tuberculoză 
și de la gripă Ia diverse alergii. Dar can
cerul ? Dacă este adevărat că starea de 
stres, indispoziția psihică pun în dificul
tate sistemul imunitar. aceasta ar trebui să 
presupună si o creștere a riscului îmbol
năvirii de cancer.

Experții sint convinși că sistemul imuni
tar are de îndeplinit cel puțin două sar
cini. Mai întii, cea de apărare a organis
mului împotriva agenților 
suri, bacterii), apoi cea de 
ternă : dacă unele celule 
limfocitele intervin spre 
„nedorit". Rezultă deci că
pravegherea sistemului imunitar 
dintr-un motiv oarecare, ar putea să apară 
și unele tumori, pe lingă bolile infectioa- 
se. La bolnavii de SIDA, apariția tumorilor

externi (viru- 
..igienizare" in- 
devin maligne. 
a-1 elimina pe 
atunci cind su- 

slăbește.

este foarte frecventă. Ceroetările referi
toare la raportul dintre creier si sistemul 
imunitar se află încă la început si suscită 
discuții controversate. In cadrul unei re
uniuni pe această temă, desfășurată nu de 
mult, la Tucson — Arizona, s-a pus ur
mătoarea întrebare : dacă stresul psihic 
produce efecte nefaste asupra sistemului 
imunitar. de ce oare n-a anulat evoluția 
speciei umane acest răspuns ? După opinia 
unor specialiști din Denver, explicația cea 
mai satisfăcătoare derivă din 
că o stare prelungită de stres 
venție" relativ recentă. „Omul 
specie în stare să se preocupe
evenimentele viitoare. Celelalte animale 
înfruntă doar situații de stres momentan, 
pe care le rezolvă prin luptă sau prin 
fugă". Prin urrnare evoluția nu ar fi avut 
timp să. asigure o mai. bună adaptare la 
stresul care însoțește evoluția progresivă a

civilizației. „Nu toți experții în evoluția 
speciilor sînt insă de acord cu această in
terpretare.
convingerea 
imunitar", 
della Sera".

Practic, unanimă este doar 
că . stresul slăbește sisțemiil 

remarcă publicația „Corriere

constatarea 
este o „in- 
este unica 
intens de

• LASERI CU „POLICALIFI
CARE" I” R-F> Germania a intrat în 
funcțiune un laser cu bioxid de carbon de 
22 kW. Este cea mai puternică instalație 
de acest tip din țară. Puternicul laser este 
destinat punerii la punct a unor sisteme 
laser multifuncționale si multiposturi de 
lucru pentru operațiuni de decupare, su
dură. tratamente termice de suprafață etc. 
Revista franceză ..Industries techniques" 
arată că ip R.F.G. urmează să se înființeze 
mai multe asemenea centre de aplicații ale 
laserului în industrie.

*
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OBIECTIVUL PRIMORDIAL: ÎNFĂPTUIREA 

DEZARMĂRII, ASIGURAREA PĂCII IN LUME

România socialistă, președintele Nicolae Ceaușeșcu 
militează pentru soluționarea constructivă a marilor

probleme ale contemporaneității
Relatări, comentarii, aprecieri ale mijloacelor de informare de peste hotare

Politica externă, constructivă, dinamică a României socialiste și 
demersurile președintelui Nicolae Ceaușeșcu pentru soluționarea, in
tr-un spirit nou, a problemelor grave ce confruntă omenirea își găsesc, in 
continuare, amplă reflectare in paginile ziarelor și revistelor de peste 
hotare.

Mijloacele de informare in masă pun, intre altele, in evidență po-

ziții'le principiale ale șefului statului român privind necesitatea de a se 
face totul pentru soluționarea globală, justă și durabilă a situației din 
Orientul Mijlociu.

Presa străină prerintă, totodată, rezultatele obținute de poporul ro
mân în edificarea socialistă a patriei, în ridicarea continuă a nivelu
lui de progres și civilizație.

Revista „REMARQUES ARABO- 
AFRICAINES", care apare în Bel
gia, aduce un omagiu „eforturilor 
neobosite ale marelui om de stat, 
președintele Nicolae Ceaușeșcu, 
pentru asigurarea păcii, in lume, 
eforturi care au constituit întot
deauna obiectivul său primordial". 
Publicația subliniază că „Pre
ședintele Nicolae Ceaușeșcu a fost 
printre primii care — prin iniția
tive originale — a deschis calea 
creării unei zone de înțelegere și 
cooperare în Balcani, fără arme 
nucleare și chimice, reducerii uni
laterale a efectivelor, armamentelor 
ți cheltuielilor militare. Președinte
le României — relevă revista — a 
avut și are o contribuție deosebită 
la soluționarea unor stări conflic- 
tuale exclusiv pe calea dialogului 
politic".

Articolul intitulat „România — 
o politică externă în consens cu 
aspirațiile lumii a treia" subli
niază in mod deosebit „activi
tatea remarcabilă a președintelui 
Nicolae Ceaușeșcu in favoarea -‘lu
mii a treia*  — îndeosebi a Africii, 
a țărilor arabe, a Asiei —. șeful 
statului român fiind promotorul 
neobosit, in toate forurile interna
ționale, al apărării drepturilor poli
tice, economice ale popoarelor". .

„Condamnînd recurgerea la forță 
In relațiile internaționale, relevă 
publicația. România a promovat cu 
hotărire și curaj principiul regle
mentării pașnice a diferendelor, 
care constituie p opțiune de bază a 
politicii sale externe".

Sint amintite contribuțiile româ
nești la Națiunile Unite și la Con
ferința pentru securitate și coope
rare in Europa, pentru o mai bună 
definire și punere în aplicare a 
principiilor nerecurgerii la forță și 
reglementării pașnice a diferen
delor internaționale, luările de 
poziție și inițiativele președintelui 
Nicolae Ceaușeșcu pentru soluțio
narea pașnică, prin negocieri, a 
conflictelor existente în diferite 
zone ale lumii, pozițiile României, 
care s-a pronunțat totdeauna îm
potriva politicii de apartheid, a ac
telor samavolnice comise de R.S.A., 
sprijinind S.W.A.P.O., independen
ța Namibiei.

România, ea însăși țară în curs 
de dezvoltare — se arată in arti
col — a stabilit în permanentă ra
porturi largi de prietenie și coope
rare cu țările in curs de dezvoltare 
din Africa, Asia, America Latină. 
Făcînd parte din „Grupul celor 77" 
și participtnd ca invitat permanent 
la mișcarea de nealiniere, România 
și-a cucerit un loc deosebit prin 
inițiativele pe care le promo
vează fără încetare președintele 
Nicolae Ceaușeșcu, dintre care cele 
mai semnificative sînt organizarea 
unei reuniuni la nivel înalt a țări
lor în curs de dezvoltare în vede
rea elaborării unei strategii și a 
unei tactici comune, concertarea și 
cooperarea mai strînsă „Sud-Sud",

COLABORARE Șl PRIETENIE CU TOATE 

LUMIISTATELE
Sub titlul „Priorități ale politi

cii externe românești", ziarul ca
nadian „FINANCIAL POST" scrie: 
„România socialistă construiește 
pentru generațiile prezente și vi
itoare o societate nouă, care va 
asigura, un grad tot mai înalt, de 
progres și prosperitate : ea parti
cipă activ la viața internațională, 
lansează numeroase inițiative de 
promovare a păcii și cooperării".

„încă de la alegerea sa, in urmă 
eu peste două decenii, in fruntea 

j partidului și a țării, se relevă în 
| articol. președintele
! Nicolae Ceaușeșcu a inițiat un

amplu dialog politic consacrat con- 
S ceptului nou de înțelegere, coope- 
|i rare și progres in lume". De atunci, 

România a stabilit relații diploma
tice și raporturi economice cu un 
important număr de state. „Pre
ședintele Nicolae Ceaușeșcu — sub- 
liniază ziarul — continuă tradițiile.
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CONSULTĂRI. La Geneva s-a 
încheiat cea de-a opta rupdă de 
consultări sovieto-americane 
privire la interzicerea armelor chi
mice. Aceste consultări se desfă
șoară abordîndu-se toate aspecte
le problemei interzicerii generale 
și totale a armelor chimice, in
clusiv problemele controlului. Ac
tuala rundă de consultări a e- 
xaminat principalele probleme, 
nerezolvate încă, legate de pregă
tirea convenției multilaterale. în 
cadrul Conferinței pentru dezarma
re de la Geneva.

I CONFERINTĂ. în cadrul Dece
niului dezvoltării culturii, procla
mat de O.N.U. pe perioada 1988— 
1997. iq capitala statului Burkina
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convocarea, sub egida 
Unite, a unei conferințe 
nale, cu participarea

Națiunilor 
interna țio- 

țărilor dez
voltate și a celor in curs de dez
voltare, pentru negocieri efective, 
de natură să permită realizarea de 
acorduri cu privire la marile pro
bleme ale omenirii, inclusiv în le
gătură cu datoria externă a „lumii 
a treia".

„România — evidențiază „Re- 
marques Arabo-Africaines" — este 
țara care s-a pronunțat totdeauna 
pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale, exprimînd cu fermi
tate năzuințele marii majorități a 
țărilor mici și mijlocii, De aseme
nea, România s-a pronunțat fără 
încetare pentru participarea activă' 
a. tuturor țărilor la soluționarea 
problemelor majore cu care se con
fruntă astăzi omenirea, pentru 
creșterea rolului O.N.U. in menți
nerea păcii, în promovarea unor ra
porturi noi intre state, bazate pe 
dreptate și echitate".

Sub titlul „Acțiuni și inițiative ori
ginale în favoarea coexistenței paș
nice", ziarul pakistanez „MORNING 
NEWS" evidențiază că România a 
promovat și promovează permanent 
o politică bazată pe principiul co
existenței pașnice între state cu 
orînduiri sociale diferite, aplicînd 
statornic politica sa internă și ex
ternă bazată pe teza potrivit căreia 
socialismul și pacea sînt de nedes
părțit.

Principiile de neclintit ale poli
ticii externe românești, fundamen
tate științific în opera președintelui 
Nicolae Ceaușeșcu, au găsit întot
deauna adeziune în largi zone ale 
globului și și-au confirmat juste
țea in situații internaționale deose
bite, se relevă în articol.

Convingerea fermă a României 
socialiste i— subliniată cu consec
vență de președintele 
Nicolae Ceaușeșcu — este că o 
securitate reală a popoarelor poate 
fi garantată nu prin acumularea și 
dezvoltarea unor noi tipuri de 
arme, ci numai pe calea distruge
rii și lichidării totale a acestora. 
Hotărirea României de a acționa 
pentru înfăptuirea dezarmării, în 
primul rind a celei nucleare, 
tru eliminarea pericolului de 
boi își găsește expresia în 
tipie inițiative? demersuri și 
puneri . concrete prezentate 
lungul anilor și care se bucură de 
un larg ecou internațional, amin
tește cotidianul pakistanez.

România. Nicolae Ceaușeșcu, con
ducătorul de partid și de stat care 
a lansat de la București numeroa
se inițiative și apeluri de pace, 
consideră că singura cale pentru 
construirea unei lumi mai drepte 
și mai bune o constituie opera co
lectivă, necesară și conștientă, a 
tuturor națiunilor, dornice să tră
iască în pace, să colaboreze pen
tru înflorirea civilizației umane, se 
subliniază in articol.

pen- 
răz- 

mul-
pro- 
de-a

de libertate, independență și suve- 
rarțitate ale poporului român și ac
ționează pentru asigurarea păcii, 
destinderii. și opririi cursei înar
mărilor".

In articol se arată, de asemenea, 
că România a adus o contribuție 
substanțială in problemele securi
tății și cooperării in Europa.

România — evidențiază, în în
cheiere, „Financial Post" — mili
tează pentru unitatea forțelor ce 
iubesc pacea, pentru un spirit nou, 
de echitate, pentru triumful lega
lității asupra forței.

într-un articol consacrat țării 
noastre, revista greacă „POLITIKA 
THEMATA" scrie : în condițiile so
cialismului, idealurile de libertate, 
dreptate socială și națională, de in
dependență au devenit o realitate, 
asigurind întregului popor român o 
viață nouă și demnă. O realizare 
istorică a României socialiste este

Faso s-aii deschis lucrările confe
rinței n-iiniștrilor culturii din ță
rile africane. în luările de cuvint. 
vorbitorii au relevat necesitatea 
elaborării unor programe concrete 
de dezvoltare a culturilor naționa
le. întreprinderii de acțiuni comu
ne menite să ducă la înflorirea ar
telor și la popularizarea largă a 
patrimoniului 
africane.

cultural al statelor

a avut loc o plena- 
Partidului Comunist

LA TUNIS
ră a C.C. al
Tunisian. Secretarul general al C.C. 
al P.C.T., Mouhamed Harmel. a 
prezentat un raport cu privire la 
activitatea partidului de la Con
gresul al IX-lea — desfășurat în
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considerat modul just în cafe a fost 
rezolvată problema națională, asi- 
gurindu-se tuturor cetățenilor țării, 
indiferent de naționalitate, posibi
lități egale de afirmare in viață 
politică, socială și culturală a țării.

Astăzi, se relevă în articol, so
cietatea românească este o socie
tate unitară, constituită din clase 
sociale și categorii pe care le unesc 
aceleași interese și idealuri, ele 
acționind strins unite pentru rea
lizarea programului de înfăptuire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România. „Potrivit 
concepției României — arată pu
blicația greacă — dezvoltarea prie
teniei și a colaborării cu toate sta
tele lumii, fundamentate pe prin
cipiile dreptului internațional, con
stituie o necesitate pentru țările 
mici și mijlocii, in condițiile epocii 
actuale. Acesta constituie unul 
dintre obiectivele de bază ale acti- . 
vității internaționale a României și 
în acest context se încadrează și 
politica fermă de dezvoltare a prie
teniei și colaborării în Balcani".

AGENȚIA CENTRÂFRICANĂ DE 
PRESA pune în evidență — într-o 
amplă relatare — progresele re
marcabile înregistrate de tara noas
tră in dezvoltarea economică și 
socială, îndeosebi în ultimii 23 de 
ani. România — se arată în arti
col — a devenit o tară industrial- 
agrară cu o industrie modernă, o 
agricultură în plină dezvoltare, cu 
o știință, un invățămint și o cul
tură dezvoltate, asigurind 
starea materială și spirituală 
întregului popor român.

Se arată, de asemenea, că un 
eveniment de seamă în . viața poli
tică a țării l-a constituit Confe
rința Națională a Partidului Comu
nist Român, care a adoptat hotă- 
rîri deosebit de importante pentru 
viitorul țării.

bună-
a

IN SPRIJINUL UNEI REGLEMENTĂRI GLOBALE, 

1USTE Șl TRAINICE IN ORIENTUL MIJLOCIU
întilnirea dintre ‘tovarășul 

Nicolae Ceaușeșcu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și președintele Comi
tetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, convorbirile pur
tate cu acest prilej sînt reflec
tate de mijloacele de informare în 
masă din diferite țări.

Președintele Nicolae Ceaușeșcu 
și Yasser Arafat — relevă agenția 
sovietică de presă T.A.S.S. — au 
exprimat profunda îngrijorare față 
de intensificarea de către autori
tățile israeliene a acțiunilor re
presive împotriva populației pa
lestiniene care luptă pentru apăra
rea drepturilor sale fundamentale, 
au dezaprobat hotărirea Adminis
trației S.U.A. de a închide biroul 
misiunii observatorului permanent 
al O.E.P. pe lîngă O.N.U., subli
niind necesitatea de a se reveni 
asupra acestei măsuri discrimina
torii.

în cadrul întrevederii din
tre președintele României, 
Nicolae Ceaușeșcu, și Yasser Arafat
— relevă agenția CHINA NOUĂ
— s-a procedat la un schimb de 
păreri asupra ultimelor evenimente 
din Orientul Mijlociu. S-a apre
ciat că trebuie să se pună capăt 
acțiunilor represive . israeliene în 
teritoriile arabe ocupate, care sint 
de natură să prejudicieze grav si
tuația din regiune, cauza păcii in 
Orientul Mijlociu.

în legătură cu hotărirea autori
tăților S.U.A. de a închide biroul 
misiunii observatorului permanent 
al O.E.P. pe lingă O.N.U. — arată 
agenția 
subliniat necesitatea de a se re
veni asupra acestei măsuri unila
terale, discriminatorii, intrucit în 
aceste momente, mai mult ca ori- 
cind, poporul palestinian trebuie 
să fie reprezentat și să ia parte la 
eforturile forului mondial indrep- 
tate in direcția soluționării situa
ției din Orientul Mijlociu, a pro
blemei palestiniene.

Agenția A.D.N. din R.D. Germană 
subliniază îndeosebi faptul că pre
ședintele Nicolae Ceaușeșcu și pre
ședintele Comitetului Executiv al

chineză de presă — s-a

luna iunie anul trecut. A fost a- 
doptată o rezoluție referitoare la 
transformările economice si socia
le din tară.

ACORD. Orașele Meiningen, din 
R.D. Germană, și Neu-Ulm. din 
R.F. Germania, au devenit orașe 
înfrățite. Pină in prezent au fost 
realizate 21 de asemenea acorduri 
intre orașe din R.D.G.' și R.F.G.

..PACEA ’88". în localitatea fin-’ 
landeză Lahti au început lucrări
le unei reuniuni naționale a mili- 
tanților pentru pace din Finlanda 
sub denumirea de „Pacea ’88". Reu
niunea se desfășoară la inițiativa 
organizației „Partizanii păcii din 
Finlanda" si va dezbate un cerc 
larg de probleme referitoare la 
dezarmare și consolidarea secu
rității. Vor fi examinate. în con
text. perspectivele edificării unei 
Europe denuclearizate.

CRIZA DE GUVERN DIN BEL
GIA. Jean-Luc Dehaene. însărci-
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Referindu-se la politica externă 
a României, agenția africană de 
presă evidențiază hotărirea țării 
noastre de a acționa pentru lăr
girea și întărirea relațiilor sale cu 
toate statele lumii, indiferent de 
regimul lor social, pe baza princi
piilor unanim recunoscute ale 
dreptului internațional. Raportu
rile cu țările în curs de dezvol
tare — se arată — ocupă un loc 
însemnat în politica externă româ
nească. în acest sens este citat 
pasajul din raportul prezentat de 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român la Conferința 
Națională a partidului. In care se 
arată că, indiferent- de nivelul de 
dezvoltare economică pe care il 
va atinge, România se va situa în
totdeauna alături de țările în curs 
de dezvoltare, colaborînd strins cu 
acestea.

Ziarul mexican „EL UNIVER
SAL", prezentind principiile ce că
lăuzesc politica externă a Româ
niei, subliniază : „Președintele

’ Nicolae Ceaușeșcu a exprimat c.u 
multă claritate voința poporului 
român de a dezvolta colaborarea 
și prietenia cu toate statele, fără 
deosebire de sistemul social-poli
tic. Ceea ce distinge această, țară 
europeană in relațiile sale cu alte 
state este, înainte de toate, res
pingerea totală a dreptului forței 
și instituirea forței dreptului".

După ce prezintă colaborarea 
româno-rrnexicană in cadrul orga
nismelor internaționale vizind so
luționarea problemelor majore ale 
lumii contemporane, și în special 
ale dezarmării, articolul subli
niază : „In concepția României 
nu există in prezent o altă pro
blemă mai importantă decit dezar
marea, in special dezarmarea nu
cleară, consolidarea păcii mon
diale".

O.E.P.- au relevat însemnătatea or
ganizării. sub egida O.N.U.. a unei 
conferințe internaționale în pro
blemele Orientului Mijlociu, la care 
să participe toate părțile interesate, 

tn cursul convorbirilor, accen
tuează agenția egipteană M.E.N.A., 
președintele Nicolae Ceaușeșcu și 
Yasser Arafat au apreciat că tre
buie să se pună capăt actelor de 
represiune ale autorităților israe
liene in teritoriile 'arabe ocupate 
de pe malul de vest al Iordanu
lui si Gaza. împotriva palestinie
nilor care luptă pentru apărarea 
drepturilor lor fundamentale, pen
tru înfăptuirea unor aspirații legi
time. Aceste acte sint de natură 
să prejudicieze grav situația din 
regiune, cauza păcii în Orientul 
Mijlociu. De asemenea. scrie 
M.E.N.A.. apreciind că acum, mai 
mult ca ori'Cind. poporul palesti
nian trebuie să fie reprezentat și 
să ia parte la eforturile forului 
mondial îndreptate în direcția so
luționării situației din Orientul 
Mijlociu, a problemei palestiniene, 
președintele Nicolae Ceaușeșcu și 
Yasser Arafat au dezaprobat hotă
rirea autorităților S.U.A. de a în
chide birou! misiunii observatoru
lui permanent al O.E.P. pe lîngă 
forul mondial si au subliniat ne
cesitatea să se revină asupra aces
tei măsuri.

Reafirmind poziția României pri
vind Orientul Mijlociu, președin
tele Nicolae Ceaușeșcu a subliniat 
necesitatea de a se face totul pen
tru soluționarea globală, justă si 
durabilă a situației din această 
zonă, evidențiază agenția kuwei- 
tiană K.U.N.Ă.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P. — 
scrie, la rîndul său. agenția suda- 
neză S.U.N.A. — au relevat în
semnătatea organizării, sub egida 
O.N.U., a unei conferințe interna
ționale in problemele Orientului 
Mijlociu la care să participe toa
te părțile interesate, inclusiv O.E.P. 
— reprezentantul unic și legitim 
al poporului palestinian — si Is
raelul. precum și membrii perma
nent! ai Consiliului de Securitate.

(Agerpres)

urmă cu două luni cu for- 
unui nou guvern, a pre- 
suveranuluj belgian rezul- 
consultărilor purtate in a-

nat în 
marea 
zehtat 
tetele 
cest sens și a cerut să 1 se re
tragă mandatul. Criza guverna
mentală. declanșată in urma ale
gerilor legislative afiticipafe de la 
13 decembrie 1987. nu a putut fi 
deci depășită, astfel incit Belgia 
continuă să fie guvernată de ca
binetul cvadripartit al premieru
lui Wilfried Martens.

NAȚIONALIZARE. Consiliul de 
Miniștri al Republicii Peru a 
hotărît naționalizarea celei mai 
mari bănci particulare din tară — 
Banca de Credit. Măsura a fost 
luată în baza legii naționalizării, 
anunțată de președintele Perului, 
Alan Garcia, la 28 iulie 1987.

COOPERARE. Reprezentanți ai 
C.E.E. și Consiliului de Coopera
re al Golfului (C.C.G.) au semnat 
la Bruxelles un .acord consacrat in
tensificării cooperării pe plan e-

Sesiunea Adunării Naționale a
Reprezentanților Populari a R.P. Chineze

ORIENTUL
MIJLOCIU

Raportul guvernului chinez

a veni- 
la sută.
înregis-

BEIJING 26 (Agerpres). — în ra
portul guvernului chinez, prezentat 
de Li Peng, premierul interimar al 
Consiliului de Stat, la prima sesiune 
a celei de-a VII-a legislaturi ă Adu
nării Naționale a . Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze, se eviden
țiază că, în ultimii cinci ani, econo
mia țării s-a dezvoltat constant, si
tuația generală fiind satisfăcătoare 
—. relatează agenția China Nouă. 
Rata medie anuală a creșterii eco
nomice a fost, in această perioadă, 
de 11,1 la sută, iar cea 
tului național — de 10.7 
Creșteri substanțiale s-au 
trai la producția de cereale, bumbac, 
oțel, cărbune, energie electrică, pe
trol, îngrășăminte chimice, ciment, 
fibre sintetice, precum și in trans
porturi și telecomunicații. Producti
vitatea muncii în industrie a înregis
trat o creștere de circa 6,5 la sută 
anual.

Referindu-se la unele dificultăți și 
deficiențe, Li Peng a arătat că. deși 
acțiunea factorilor de instabilitate 
economică a fost atenuată într-o 
anumită măsură, ea nu a fost pe de
plin eliminată, întîrziindu-se intr-un 
anumit grad creșterea nivelului de 
trai al populației.

Pentru perioada 1908—1992 — a 
continuat vorbitorul — conform li
niilor directoare trasate de Con
gresul al XIII-lea al P.C. Chinez, se

AMERICA CENTRALA

Sporește îngrijorarea față de posibilitatea
unei intervenții militare a S.U.A

Peste 40 000 militari, dotati cu tehnică modernă de luptă, 
vor participa la manevre, într-o zonă a bazinului Caraibilor

WASHINGTON. Senatul Statelor 
Unite a adoptat o rezoluție prin care 
se. cere președintelui Ronald Reagan 
să întreprindă tot ceea, ce este ne
cesar pentru a repune în funcția de 
șef al statului panamez pe fostul 
președinte Eric Arturo .Delvalle. Un 
document asemănător a fost adoptat 
la 10 martie de Camera Reprezentan
ților. Senatul cere comandantului 
șef al forțelor de apărare ale Repu
blicii Panama, generalul Mantiei 
Antonio Noriega, să se conformeze 
ordinului din 26 februarie al fostului 
președinte și să renunțe lă funcția 
militară supremă — informează Bu
letinul de știri al Casei Albe.

Agențiile de presă ,și observatori 
politici arată că, în timp ce S.U.A. 
trimit noi trupe în zona Canalului, 
unde au baze militare, pretextînd că 
asigură „securitatea cetățenilor ame
ricani", în Panama sporește îngrijo
rarea față de posibilitatea unei in
tervenții militare nord-americane.

Administrația de la Washington 
și-a intensificat acțiunile ostile im- 
bbtriva statului Panama nu din 
cauza existenței aici a generalului 
Noriega, ci pentru că feste convinsă 
că poporul panamez nu va. admite 
prezența nord-americană pe terito
riul țării sale, după anul 2000, așa 
cum, de altfel, se prevede in acordu
rile cu privire la Canalul Panama — 
a declarat, intr-un interviu acordat 
ziarului venezuelean „Diario de 
Caracas", președintele Partidului Re
voluționar Democratic din Panama, 
Romulo Escobar Betancourt.

Un purtător de cuvint al Pentago
nului a anunțat că unități ale forțe
lor terestre, navale și aeriene ale 
Statelor Unite vor participa — 
îneepînd de la 1 aprilie a.c. — la im
portante manevre militare intr-o 
zonă din bazinul Caraibilor — infor
mează agențiile EFE și T.A.S.S. La 
manevre, care poartă numele codifi
cat de „Ocean venture ’88“ și care

CONFLICTUL 
DINTRE IRAN ȘI IRAK

TEHERAN 26 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția IRNA, forțele 
terestre iraniene au lansat patru 
rachete sol-sol împotriva unor obiec
tive economice și militare din Basra 
și Khanaqin, ca răspuns la raidurile 
irakiene împotriva unor zone rezi
dențiale iraniene. Pe de altă parte, 
un comunicat militar iranian arată 
că forțele iraniene au doborit trei 
avioane de luptă irakiene în regiu
nea de operațiuni Val Fajr-10. Tot
odată, se precizează că forțele ira
niene au respins o contraofensiva 
irakiană in sectorul de operațiuni 
militare din zona Înălțimilor strate
gice Rishah.

BAG.DAD 26 (Agerpres). — Potrivit 
unui purtător d.e cuvint militar ira
kian, citat de-agenția I.N.A.. forțele 
de apărare terestră ale corpului Ar
matei I a Irakului au doborit patru 
avioane de luptă iraniene care au în
cercat să pătrundă in spațiul aerian 
irakian. în sectorul nordic de ope
rațiuni militare.

Pe de altă parte, agenția I.N.A. 
relevă că -avioane de luptă irakiene 
au atacat două obiective navale mari 
în apropierea coastelor iraniene, 
ațingindu-și ținta.

conomic și comercial. De aseme
nea, acordul preconizează intensi
ficarea dialogului dintre cele două 
organizații in domeniul politic.

JONCȚIUNE. La 26 martie a a- 
vutJoc joncțiunea’ pe orbită a sta
ției sovietice automate de trans
port „Progre9S-35“ cu complexul 
orbital pilotat „Mir". Procesele de 
căutare, apropiere si de joncțiune 
dintre cele două aparate cosmice 
s-au realizat cu ajutorul instala
țiilor automate de bord, fiind con- 

a 
de 
si 
la 

I

trolate de centrul de urmărire 
Zborului de la sol. precum si 
cosmonauții Vladimir Titov 
Musa Mănarov. aflati pe orbită
bordul complexului științific „Mir".

UN GRAV ACCIDENT DE CIR
CULAȚIE s-a' produs în Spania 
soldat cu numeroase victime. Un 
autocar, care transporta elevi a- 
flati în excursie, s-a ciocnit cu un 
tren în provincia Lerida. Bilanțul 
victimelor se ridică la 15 rnorți și 
18 răniți. 

—
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prevăd : creșterea produsului națio
nal brut intr-un ritm mediu anual 
de 7,5 la sută ; sporirea substanțială 
a producției agricole ; întărirea ra
murilor de bază ale industriei și a 
infrastructurii ; dezvoltarea accelera
tă a științei, tehnologiei și invăță- 
mintului ; creșterea eficienței mun
cii ; întărirea disciplinei ; consoli
darea, pe mai departe, a democrației 
și legalității socialiste ; îmbunătă
țirea condițiilor de trai, materiale și 
culturale ale populației.

Referindu-se la politica externă a 
R.P. Chineze, premierul interimar al 
Consiliului de Stat a subliniat că 
aceasta este consacrată in întregime 
realizării celor două obiective majo
re — pacea și dezvoltarea. Vorbito
rul a arătat că țara sa va continua 
șă militeze pentru oprirea cursei 
înarmărilor, interzicerea completă și 
distrugerea armelor nucleare, chimi
ce și a altor mijloace de distrugere 
in masă, pentru reducerea substan
țială a armamentului convențional. 
China se. pronunță cu consecvență 
pentru soluționarea prin negocieri a 
disputelor pe plan mondial.

Subliniind înrăutățirea continuă a 
situației economice mondiale, Li 
Peng a adresat un apel țărilor dez
voltate și celor in curs de dezvoltare 
de a colabora pentru depășirea difi
cultăților în concordanță cu princi
piul avantajului reciproc.

vor dura trei săptămîni, vor lua 
parte peste 40 000 de militari, precum 
și numeroase mijloace de tehnică de 
luptă moderne.

CIUDAD DE GUATEMALA. Pre
ședintele Guatemalei, Vinicio Cerezo, 
a declarat intr-un interviu acordat 
revistei „Cronica" din Ciudad de 
Guatemala că prezența a peste 3 000 
de militari nord-americani în Hon- 
duras pune piedici în calea procesu
lui de pace din America Centrală — 
transmite agenția Prensa Latina. El 
a arătat că banii irosiți pentru între
ținerea acestor trupe ar putea fi 
mai utili programelor naționale de 
dezvoltare.

BUENOS AIRES. Camera Deputați- 
lor a Congresului Național, parla
mentul Argentinei, a adoptat textul 
unei declarații prin care se condam
nă atitudinea Guvernului Statelor 
Unite față de situația internă din 
Republica Panama. Parlamentarii 
argentinieni apreciază că o astfel de 
poziție poate avea consecințe din 
cele mai grave asupra întregii situa
ții din America Centrală, mențio
nează declarația.

„MANEVROMANIA((

pd- 
ce-

In condițiile cînd orizontul inter
național este încă acoperit, in bună 
parte, de norii neîncrederii șl 
încordării, in ultima vreme s-au 
putut, totuși înregistra și unele 
evoluții pozitive — ca. de pildă, 
încheierea tratatului privind eli
minarea rachetelor nucleare cu rază 
intermediară de acțiune, negocieri
le, în curs de desfășurare, pentru 
reducerea cu 50 la sută a arsenale
lor nucleare strategice, ca și anu
mite evoluții, cu perspective de fi
nalizare, pe linia stingerii unor fo
care de criză și conflict.

Paralel cu asemenea evoluții, 
se înregistrează însă, din 
cate, și manifestări contrare _
rințelor instaurării unei ambianțe 
politice noi, sănătoase, eliberate de 
servitutile vechiului mod de gin- 
dire și acțiune politică. Continuă, 
astfel, să aibă loc acțiuni de ames
tec fățiș, ingerințe brutale in tre
burile interne ale- altor state, sînt 
trimise in scopuri de intimidare 
detașamente militare, corpuri exfie- 
diționare in zone nevralgice, se în
treprind măsuri de blocadă econo
mică și financiară, ca și alte forme 
de presiune împotriva unor state.

în mod deosebit, se constată o 
recrudescență masivă — s-ar putea 
vorbi chiar de o adevărată frene
zie — a manevrelor militare. Parcă 
spre a „compensa" in mod nefericit 
și nedorit aspectele pozitive men
ționate, parcă spre a acoperi dis
cuțiile de la tratative cu uruitul 
șenilelor și zăngănitul armelor, ma
nevrele militare cunosc, pe anumite 
meridiane, o considerabilă intensificare.

Or, ce sînt manevrele ? Nu sint, 
cum. se știe, treceri in revistă festi
ve, parăzi spectaculare — ci efectiv 
„repetiții" de război. $i, atunci, 
pentru ce, cu ce scop se întreprind, 
se multiplică și se intensifică aces
te manevre la o scară ce depășește 
cu mult un simplu exercițiu de rutină ?

Practic, unele din ele tind să-și 
propună, prin amploarea forțelor 
și a tehnicii de luptă angajate, si
mularea unor conflicte de proporții.

Așa este cazul exercițiilor ..TEAM 
SPIRIT", care, desfășurindu-se pe
riodic. în Coreea de Sud, in apro
pierea granițelor cu R.P.D. Co
reeană. au căpătat anul acesta o 
anvergură fără precedent. In
tr-adevăr. la aceste manevre parti
cipă peste 200 000 de militari ame
ricani și sud-coreeni, mai. mult de 
1 200 blindate, sute de avioane de 
luptă și o impresionantă forță na
vală, inclusiv portavioane cu ar
mament nuclear la bord. fiind 
prevăzute și exerciții de lansare a 
rachetelor, in condițiile in. care in 
Coreea de Sud sint depozitate pes
te 1000 arme nucleare tactice. Nu 
încape îndoială că punerea in func
țiune a unui asemenea amplu dis
pozitiv militar constituie o încer
care de a provoca, ‘întreține și 
agrava starea de tensiune, repre
zintă o serioasă amenințare la 
adresa păcii și securității în pe
ninsula coreeană, in întreaga zonă. 
Și se cuvine subliniat că aceste 
manevre se desfășoară tocmai în- 

® împotriva actului arbitrar 
privind statutul misiunii O.E.P. 

la O.N.U.
SANAA 26 (Agerpres). — Pre

ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat, si-a încheiat 
vizita întreprinsă la Sanaa, in cursul 
căreia a avut convorbiri cu președin
tele Republicii Arabe Yemen, Aii 
Abdallah Saleh. Au fost abordate 
problema palestiniană, relațiile din
tre statele arabe si aspecte legate de 
propunerea privind organizarea unei 
reuniuni arabe la nivel înalt consa
crate situației din teritoriile ocupate 
de Israel.

LONDRA 26 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii a declarat că va continua să 
susțină Organizația pentru Elibera
rea Palestinei in hotărirea sa de 
a-și păstra misiunea observatorului 
permanent la O.N.U. Un purtător de 
cuvint oficial a declarat că Marea 
Britanic dorește ca O.E.P, să-și păs
treze statutul de care s-a bucurat 
pină acum, statut care se bazează pe 
acordurile cu privire la sediul orga
nizației mondiale.

Thorvald Stol- 
unei conferințe 
la Oslo, la In- 
miniștrilor de

OSLO 26 (Agerpres). — Poporul 
palestinian este singurul în măsură 
să hotărască cine să-i reprezinte in
teresele — a declarat_ministrul nor
vegian de externe, 
temborg. în cadrul 
de presă organizate 
cheierea reuniunii _____
externe din țările nordice, el a afir
mat că în cadrul reuniunii ministe
riale s-a exprimat sprijinul fată de 
dreptul poporului palestinian la 
autodeterminare, s-a evidential ne
cesitatea organizării unei conferințe 
internaționale, sub egida O.N.U.. cu 
privire la situația din Orientul Mij
lociu. cu participarea tuturor părți
lor interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei. 
Dacă palestinienii consideră O.E.P. 
drept singurul lor reprezentant legi
tim. noi nu putem să nu fim de 
acord cu aceasta — a precizat minis
trul norvegian.

BEIRUT 26 (Agerpres). — Guver
nul libanez a condamnat cu putere 
raidurile efectuate de avioanele mi
litare israeliene împotriva unor o- 
biective palestiniene din sudul Liba
nului.

Asasinarea 
unui militant 
antiapartheid

MASERU 26 (Agerpres). — în ca
pitala statului african Lesotho a fost 
asasinat, de agenți ai regimului de la 
Pretoria Mazizi Attwell Maqekeza, 
membru al Congresului Național 
African (A.N.CJ, principala forma
țiune politică din R.S.A. care con
duce lupta populației majoritare afri
cane pentru abolirea rasismului și a 
politicii de apartheid — a anunțat 
agenția SAPA. El a fost ucis cu focuri 
de armă într-unul din spitalele din 
Maseru.

a Nordului și 
pune

încordarea. tn

tr-un moment cînd guvernul R.P.D. 
Coreene a propus convocarea, unei 
conferințe comune „ J.'__
Sudului, cu scopul de a se 
capăt fenomenelor de confruntare 
și a se destinde ' .
aceste împrejurări. Comandamen
tul suprem al Armatei Populare 
Coreene a emis — după cum s-a 
relatat — un ordin prin care toate 
unitățile A.P.C., toți membrii găr
zilor roșii ale muncitorilor'și țăra
nilor ‘și ale tineretului, ca și cei 
150 000 de militari ce lucrează la 
construirea unor obiective civile pe 
teritoriul R.P.D. Coreene intră in 
stare de „pregătire completă de 
luptă".

Pe bună dreptate, se ridică în
trebarea : la ce servesc manevrele 
„TEAM SPIRIT-88" ? Cum pot fi 
compatibile asemenea exerciții mi
litare de amploare cu adevăratul 
„spirit 88", respectiv cu spiritul nou 
chemat sg domnească in relațiile 
internaționale, cu interesele gene
rale ale păcii în zonă, pe continen
tul asiatic și în restul lumii.?

Aceleași întrebări se pot pune, cu 
tot atît.a îndreptățire, in legătură 
cu manevrele desfășurate, în aces
te zile, de trupele americane sta
ționate în regiunea Canalului Pa
nama. Oficial, scopul acestora este 
de a demonstra că forțele respec
tive sint gata să apere canalul. 
Dar, îțitrucit nimeni nu-l amenință, 
atunci să-l apere împotriva cui ? 
împotriva... poporului panamez, 
care cere in . aceste zile, cu mai 
multă fermitate decît oricind. să se 
respecte întocmai termenii tratatu
lui, potrivit căruia forțele străine 
trebuie să se retragă pină în 1999, 
iar canalul să revină de drept Re
publicii Panama ?

în condiții asemănătoare s-a des
fășurat trimiterea în Honduras a 
unui corp expediționar american, 
care a trecut, la exerciții militare 
sub pretextul unei chemări din 
partea autorităților locale — des
pre care cei în cauză au aflat abia... 
ulterior că au adresat-o !

După cum manevrele britanice, 
din insulele Malvine (Falkland) nu 
au avut, ca rezultat decit un nou 
puseu al stării de încordare în re
giune. in detrimentul unei regle
mentări pașnice a contenciosului 
anglo-argentinian.

Practic, în mod obiectiv și indi
ferent de zonele unde au loc. ma
nevrele militare de genul celor 
amintite, in special cele din apro
pierea granițelor altor țări, repre
zintă demonstrații de forță și for
me de manifestare a politicii de 
forță, care urmăresc scopuri de in
timidare, de impunere a. voinței 
unor state asupra altor state, de 
perpetuare a tensiunii și animozi
tăților.

Renunțarea la „manevromanle", 
încetarea unor asemenea acțiuni 
sau limitarea lor strictă este o ne
cesitate stringentă și s-ar în
scrie ca o benefică măsură, de na- 
t'i t a contribui, prin înlăturarea 
unuia din t-rț^r1’ noc<vt ai. vieții 
internaționale, la inserun-'rea cli
matului politic general.
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