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în spiritul sarcinilor subliniate la ședința

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Pianul la export - realizat ritmic și integral!
Conducerea partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu situează,
cu consecventă, în centrul atenției
colectivelor de oameni ai muncii din
industrie, din toate sectoarele de ac
tivitate, necesitatea îndeplinirii ri
guroase, ritmice, integrale și la un
înalt nivel calitativ a planului la ex
port pe acest an și pe întregul cin
cinal.
Este vorba de o cerință de excep
țională însemnătate economică și so
cială, evidențiată din nou la recenta
ședință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. Interesele ma
jore ale economiei naționale, ale în
tregului popor se află într-o relație
strînsă, nemijlocită cu creșterea con
tinuă a exporturilor, cu desfășura
rea în condiții de eficiență superi
oară a activității din acest domeniu.
Exportul reprezintă, așa cum a
subliniat In repetate rînduri tovară
șul Nicolae Ceaușescu, o problemă
esențială, fundamentală a dezvoltă
rii generale a țării. Pe baza reali
zării ritmice, integrale și la un inalt
nivel calitativ a sarcinilor de export
se asigură resursele valutare nece
sare pentru importurile de materii
prime, materiale și alte produse de
care economia națională are absolută
nevoie. Ca atare, prin creșterea con
tinuă, tot mai susținută a exportului
și a eficienței acestuia și posibilită
țile de menținere a unor ritmuri
înalte de sporire a producției mate
riale vor fi tot mai mari. Aceasta re
prezintă calea sigură de creștere a

avuției întregii noastre societăți, a
venitului național și de ridicare, pe
această bază, a bunăstării tuturor
oamenilor muncii. In același timp,
intensificarea exportului, participa
rea largă a țării noastre la schim
burile comerciale și cooperarea eco
nomică internațională permit reali

mai mult ca oricînd, așa cum s-a
subliniat la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv, ca in fie
care întreprindere să se asigure un
climat de ordine perfectă, prin orga
nizarea temeinică și în detaliu a
muncii, întărirea ordinii, disciplinei
și răspunderii la fiecare loc de mun

® Maximă atenție calității tuturor produse
lor destinate exportului
• Temeinică organizare, întărirea ordinii și
disciplinei, a răspunderii la fiecare loc de
muncă
zarea în continuare a unei balanțe
comerciale active și restituirea trep
tată a datoriei externe.
Prin prisma acestor imperative
majore, de maximă actualitate, luna
iunie și lunile care urmează se con
stituie într-o perioadă de exigent
examen al capacității creatoare, ab
negației și spiritului revoluționar
pentru fiecare organizație de partid,
pentru fiecare colectiv de oameni ai
muncii, de puternică angajare comu
nistă, muncitorească, pentru îndepli
nirea exemplară, zi de zi, a planu
lui la export. Aceasta impune acum,

că, astfel ca fiecare muncitor, teh
nician și inginer să-și facă exem
plar datoria.
In spiritul sarcinilor și exigențe
lor formulate de secretarul general
al partidului, măsurile organizatorice
ce se întreprind in prezent în fie
care întreprindere pentru recupera
rea restanțelor — acolo unde aces
tea există — și îndeplinirea ritmică
și integrală a prevederilor de plan
pe acest an la export trebuie să asi
gure, înainte de toate, cunoașterea
temeinică a acestor prevederi de că
tre fiecare colectiv și om al mun

cii, incit fiecare să știe precis ce are
de făcut zi de zi, decadă de decadă,
lună de lună, in conformitate cu sar
cinile de plan și contractele înche
iate cu partenerii externi. In acest
scop, se impune — așa cum a indicat
secretarul general al partidului —
ca prevederile de plan să fie afișate
in întreprinderi, la locurile de mun
că, să fie discutate cu muncitorii,
tehnicienii și specialiștii, asigurîndu-se ca ele să fie bine cunoscute și
însușite de fiecare.
Concomitent, este necesar ca în
fiecare întreprindere să se urmăreas
că lansarea cu prioritate în fabri
cație a producției destinate exportu
lui, iar la realizarea acesteia să fie
repartizați cei mai buni muncitori și
specialiști. Totodată, în toate uni
tățile economice trebuie să se asi
gure urmărirea, zi de zi, schimb de
schimb, pe întregul flux tehnologic,
a realizării producției pentru export
la termenele și în cantitățile prevă
zute în contracte, în condiții de ca
litate și eficiență ridicate. Numai așa
poate fi cunoscut în permanență, cu
exactitate, stadiul realizării fondului
de marfă destinat exportului, numai
așa se poate interveni operativ și
eficient pentru soluționarea eventua
lelor neajunsuri pe fluxul de fabri
cație. La fel de importante pentru
realizarea în bune condiții a planu-

Ilie ȘTEFAN
(Continuare în pag. a V-a)

Lucrările agricole - desfășurate exemplar!

Președintele Republicii Socialiste
România. Nicolae Ceaușescu. a pri
mit. la 6 iunie, delegația parlamen
tară columbiană, condusă de Jose
Antonio Name Teran, președintele
Senatului și al Congresului Național
ale Republicii Columbia, care, la
invitația Marii Adunări Naționale,
efectuează o vizită în tara noastră.
Din delegație fac parte Abel Fran
cisco Carbonell, Gustavo Antonio
Dajer Chadid șl Zamir Eduardo
Silva Amin, senatori.
Oaspetele a' mulțumit pentru În
trevederea acordată, pentru posibili
tatea de a vizita România și de a
cunoaște realizările obținute de
poporul român în toate domeniile
de activitate. Conducătorul delegației
a dat expresie aprecierii deosebite
de care se bucură în Columbia acti
vitatea desfășurată de președintele
Republicii Socialiste România pusă
în slujba progresului multilateral al
tării, a idealurilor de pace și co
laborare ale tuturor popoarelor lumii.
Totodată, oaspetele a arătat că ii
revine plăcuta misiune de a adresa
președintelui Nicolae Ceaușescu un
mesaj de salut din partea președin
telui Belisario Betancour Cuartas,
a parlamentului tării sale si a
poporului columbian.
Mulțumind.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a rugat să se transmită
președintelui Columbiei, parlamentu
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ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Noua zonă industrială a orașului Tirgu Secuiesc, județul Covasna
Iată mărturia unei file
de cronică : înainte de anii
Revoluției, pe teritoriul ju
dețului Covasna erau 150
de specialiști, absolvenți
ai tnvățămîntului superior.

de muncitori de înaltă ca
lificare. deținători ai unor
multiple cunoștințe în do
meniile tehnicilor de virf.
Cîte mutații, cîtă vitali
tate, cită forță cuprinde

Brigada „Scînteii" pe itinerare ale muncii
și creației socialiste
Și iată realitatea nouă, tul
burătoare, dinamică a anu
lui 1985 : în cuprinsul aceluiași județ lucrează
1 700 ingineri și econo
miști, 2 000 medici și per
sonal mediu sanitar, 600
subingineri, 2 850 cadre di
dactice. Și lista ar putea
continua cu 3 500 tehni
cieni. cu peste 1 000 de
maiștri, cu miile și miile

RECUPERATE
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arhitecturi în beton și sti
clă, definind contururile
noi ale orașelor însorite și
ale umbritelor stațiuni bal
neoclimaterice. Iar mai nou
și mai nou au apărut in
Covasna sonde și mine —
însemne ale conectării în
circuitul resurselor ener
getice.
Așadar, prefaceri mari,
uriașe, ce pot fi exprimate
in date, in cifre, în rit
muri, în proporții. înfăp
tuiri marcate cu simboluri
semnificative pe harta eco
nomică a României, aflată
— in întregul ei — într-o
necontenită înnoire. Reali
zări ce se văd cu ochiul
liber, înnobilînd peisaju1.
umanizindu-1. Toate aceste
importante deveniri stau la
temelia altor transformări,
poate mai greu de desci
frat la prima vedere, dar
cu atît mai profunde și cu
multiple înțelesuri.

TUTUROR

NICI O AMINARE
ÎN REALIZAREA INVESTIȚIILOR
DIN INDUSTRIA RECICLĂRII!

ÎN PAGINA A ll-A : relatări ale corespondenților
„Scînteii" din județele Buzău, lași, Harghita
și Bacău

Covasna — județ din
marea curbură a Carpaților. Lunci largi de-a lun
gul nurilor limpezi. Dea
luri molcome. Munți împă
duriți. Miraculoase izvoare
de ape minerale, clipocind
sub ramura fagilor și a
brazilor. înzestrărilor dintotdeauna ale acestor locuri
in anii Revoluției — în
deosebi în perioada de aur
a istoriei patriei de după
Congresul al IX-lea al
partidului — le-au fost
adăugate noi frumuseți.
Făurite de mina oamenilor,
cu mintea și cu dragostea
lor... Linii zvelte de înal
tă tensiune. Ogoare întin
se. înfrățite, cultivate te
meinic. cu sporit, folos.
Mari platforme industriale,
duduind cu uriașele lor
motoare ca niște giganti
ce propulsoare ale ritmu
rilor accelerate de dezvol
tare. îndrăznețe și elegante

politicii de destindere, intelegere si
colaborare, pentru asigurarea păcii
în lume. A fost relevată importan
ta intensificării eforturilor pentru eliminarea forței și amenințării cu
forța din viața internațională, solu
tionarea tuturor conflictelor si pro
blemelor litigioase dintre state nu
mai pe cale politică, prin tratative.
în legătură cu situația din Ame
rica Latină si îndeosebi din Ame
rica Centrală, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a subliniat importanta
respectării dreptului fiecărui popor
de a-si hotărî singur soarta, fără
nici un amestec din afa'ră, -și a re
levat contribuția Pe care Grupul de
la Contadora o poate avea în re
glementarea situației din această re
giune.
A fost reliefată, totodată. însem
nătatea rezolvării globale a proble
melor subdezvoltării — inclusiv a
datoriilor externe ale țărilor in curs
de dezvoltare — a instaurării unei
noi ordini economice internaționa
le. bazate pe relații de deplină egalitate si echitate, ne avantaj re
ciproc.
La primire au luat parte Nicolae
Giosan. președintele Marii Adunări
Naționale. șĂTiberiu Mureșan. depu
tat.
A fost de fată Lucella Ossman da
Duque, ambasadorul Columbiei la
București.

IN INTERESUL ECONOMIEI, AL NOSTRU, AL

• ÎNTREȚINEREA ȘI IRIGAREA
CULTURILOR - CU TOATE
FORȚELE, CU TOATE MIJ
LOACELE !

Noi orizonturi
de lumină
pe harta
României

lui și poporului columbian prieten
salutul său. al Marii Adunări Națio
nale și al poporului român.
în cadrul întrevederii, desfășurată
într-o atmosferă cordială, au fost
evocate bunele relații de colaborare
româno-columbiene, care, în spiri
tul convorbirilor și înțelegerilor con
venite la cel mai înalt nivel, înre
gistrează o dezvoltare continuă. A
fost exprimată dorința de a se ac
ționa pentru intensificarea colabo
rării economice dintre cele două țări,
pentru așezarea acesteia pe baze sta
bile, de lungă durată, în avantajul
reciproc.
în acest context, s-a subliniat con
tribuția importantă pe oare parla
mentele și parlamentarii din cele
două țări au adus-o si o pot adu
ce. în continuare, la. lărgirea con
lucrării dintre România si Colum
bia. la rezolvarea marilor probleme
ale contemporaneității.
Au fost abordate, de asemenea,
probleme actuale ale vieții interna
ționale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. exprimînd îngrijorarea fată de încor
darea deosebit de gravă la care s-a
ajuns în viata internațională, a sub
liniat necesitatea de a se face to
tul pentru oprirea cursei înarmă
rilor. pentru trecerea la dezarmare,
în primul rind la dezarmare nuclea
ră. pentru reluarea și continuarea

acest nou și amplu tablou
colectiv ! Si oe imens po
tențial de creație, de spirit
novator, revoluționar !
înaltele traiectorii ale
noilor destine umane se
constituie în Covasna, ca
și în întreaga tară, in
realități care — de la un
anumit punct — nu-și mai
găsesc nici un termen de
confruntare cu trecutul.

Căci cu ce date de odinioa
ră am putea compara exis
tența celor 410 oameni din
județ care lucrează în do
meniul tehnicilor de calcul
electronic? Sau a celor 881
din cercetare și proiectare ?
Cu nici una ! Asemenea
profesii au apărut in Co
vasna numai în ultimii 20
de ani, o dată cu preocu
parea statornică pentru
dezvoltarea- puternică, ar
monioasă a tuturor zonelor
tării, au apărut o dată cu
industrializarea, cu suflu)
ei modern, dinamic, re
generator.
'
Prima mare platformă
industrială din cuprinsul
județului a fost întemeiată
la Tirgu Secuiesc, oraș in
care în 1965 nu existau
decît citeva gatere la o fa
brică de cherestea și nici
un bloc nou de locuințe.
..Se va trece în mod mai
intens la dezvoltarea in

dustriei și în orașul dum
neavoastră, iar pe harta
României va apărea încă
un centru al industriei
noastre socialiste", sînt cuvi.ntele-program rostite de
secretarul general al parti
dului la prima vizită de
lucru în acest oraș. Aceste
cuvinte au devenit fapte,
au devenit realitate. O
realitate care are termen
de comparație. 1965 : popu
lație — 10 000 locuitori,
producție industrială —
120 milioane lei. 1985 :
populație 23 000 locuitori,
producție industrială — 2.5
miliarde lei. 4 800 locuințe
noi. trainice, frumoase 23
unități școlare cu 528 ca-

Gli. ATAN AS IU
Maria PALJANOS

corespondentul „Scînteii"
(Continuare în pag. a V-a)

Apartenența
S-a scris prea mult
despre imaginea nu
doar absurdă, ci și tri
vială
a
literaturii
„turnului de fildeș"
spre a mai adăuga
vreun nou argument
intr-un proces cu ver
dictul dat, ireversibil.
De fildeș, de lemn
parfumat și (de ce
nu ?) din plastic, acest
turn fără timp a avut,
totuși, capacitatea pa
radoxală de a avea
umbră.
Vreau să spun că a
fost intens-păgubitoare credința naivă a
unor autori că se pot
abstrage timpului is
toric trăit, , asigurindu-și un climat de
creație propice intr-o
lume artificială, pla
sată dincolo (sau pes
te) spațiul existențial
în care s-au mișcat.
S-a crezut că refuzindu-și impactul cu
politica, creațiile tur
nului' de fildeș ar fi
avut șansa de a pluti
peste „mizeriile" im
plicării în mecanismul
social,
beneficiind,
prin „neparticipare",
de o iluzorie obiecti
vizare.
Scrisul implică poli
ticul încă de la afir
marea, incipientă, a
întîielor opțiuni. A
scrie, a avea ambiția
de a. produce in sfera
culturii înseamnă a
face politică. A scrie
intr-o limbă înseamnă
a face politică. S-ar
putea altfel ? S-ar pu
tea scrie intr-o limbă
fără trecut, fără me
morie, ce nu depozi
tează. in tezaurele sale

tot ce au trăit înain
tașii, întreaga moște
nire a valorilor obștii,
toate cumpenele exis
tențiale ce compun
biografia unui popor ?
Scriind in limba
română,' iți asumi nă
zuințele etice ale unui
neam străvechi, iți
apropii credințele și
dorurile lui, te identi
fici cu aspirațiile sale.
Scriitorul care scrie
face politică. Nu e

ÎNSEMNĂRI
chiar un truism. Scrii
torul care nu... scrie
face și el politică. $i
nici aici nu avem de-a
face cu un truism.
Poate exista creație,
poate exista artă in
afara vieții poporului?
lată de ce îmi înte
meiez credința că re
fuzul implicării , in do
meniul politicului e o
absurditate. Contrazi
să de tot ce compune
literatura română de
totdeauna in ce are ea
mai durabil, nemuri
tor. îmi repet aceste
adevăruri intilnind adesea lucrări realizate
lesnicios
doar din
jocuri de cuvinte (și,
prin extindere, jocul
de-a insolitul, jocul
„dinamitării" forme
lor, jocul de-a paro
dia), din abilități (ter
tipuri) de atelier lip
site, practic, de valoa
re. Tot astfel încă mat
sintem martori ai unor

(incolore) tentative de
„demitizare" ori „mitizare" cu orice preț,
sfîrșite îndeobște prin
„miticizarea" brumei
de idei. Afișarea unei
ostentative poze ironi
ce nu conferă neapă
rat profunzime. Acizii
ironiei își exercită
benefic puterea toc
mai în spații de gîndire in care rostul lor e
să erodeze inerții, promovind. noul : de mul
te ori ei nu lasă, urme
in placa de „gravură"
a sensibilității noastre
tocmai pentru că nu
sînt mișcați de înțele
gerea plină de gravi
tate și de răspundere
a realului.
Fiecare scriitor are
posibilitatea de a face
din opera sa o șansă ,
a colectivității de a
trăi cu obsesia duratei.
Forța de penetrare a
cuvintuiui rămâne con
siderabilă chiar și in
amurgul de secol do
minat de posibilitățile
(mecanice) de prolife
rare a fenomenului
artistic. E nevoie de
contribuția pasionată
a fiecăruia în marea
lucrare a obștii, fie
care nuanțăm cu un
ciob de culoare dese
nul curcubeului ori al
luceafărului din zori.
Apartenența noas
tră la istorie, la pre
zent, la viitor nu poa
te fi tăgăduită. Depin
de de noi ca ea să fie
afirmată cu apăsată
eficiență.

Gheorqhe
TOMOZEI

J
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EFECTUATĂ IERI ÎN DOUĂ
IMPORTANTE UNITĂȚI
ECONOMICE
La

întreprinderea

„Integrata11

de

in Botoșani

Un mod exemplar
de a acționa pentru
realizarea fiecărui contract
începută la câteva minute după in luna .septembrie, cînd se prevede
ora. 6 dimineață, dezbaterea a durat ionorarea integrală a contractului.
timp de aproape trei ore.
Exemplul dat nu-i singurul de acest
— Nu credeți .că a durat prea mult’.’ gen. In primele cinci luni ale anu
— l-am intrebăt pe Mircea Ciaprazi, lui. întreprinderea a acceptat toate
directorul întreprinderii , de țesături ofertele propuse peste sarcinile de
subțiri „Integrata" din Botoșani.
plan si fiecare a lost onorată în
— Dimpotrivă, am fost cit se poate avans in condiții de calitate irepro
de operativi. Am discutat insă un șabilă. Efectul ? Sarcinile de plan la
contract economic ce ridică foarte export pe primul semestru al anului
multe probleme. Produsul solicitat, in s-au îndeplinit încă de la începutul
nouă modele a cite trei culori fie lunii martie. Și judecind după rit
care. nu figurează in profilul nostru mul în care se lucrează în prezent
de fabricație : apoi, cea mai mare se poate afirma că primul semestru
parte a contractului- urmează să fie se va încheia Cu o depășire a pla
realizată si livrată peste--prevederile nului la export în .-.valoare de peste
de plan.
22 milioane lei. Iată, așadar, un mod
La toate acestea să adăugăm încă de a acționa în deplină concordan
trei condiții reieșite chiar din telexul tă cu sarcinile subliniate la recenta
prin care întreprinderea de comerț ședință a Comitetului Politic Exe
exterior „Confex" București făcea cutiv al CC. al P.C.R.. știut fiind că
oferta respectivă : partenerul extern onorarea unor contracte încheiate
(o firmă din Franța) solicita înlo peste sarcinile de plan presupune
cuirea unei culori stabilite initial cu eforturi cu totul deosebite. Cum ac
o alta, mult mai dificil de realizat ; ționează colectivul întreprinderii
mostrele trebuiau executate cit mai pentru îndeplinirea exemplară a sar
urgent ; în condițiile in care acestea cinilor suplimentare pe care și le-a
erau considerate reușite, primul ter asumat ? Cu titlu de exemplu, să ne
men de livrare era foarte „stfîns" — reîntoarcem la exemplul dat la în
31 mai a.c. De înțeles, deci, motivele ceputul- acestor rînduri.
pentru care membrii biroului comite
După încheierea discuțiilor, mai
tului de partid, ai biroului executiv exact pe la ora 9,30 ing. Daniela Cirlan.
. șefa atelierului de creație, a
al consiliului oamenilor muncii si ai
comisiei de export -au discutat pină anunțat întregul colectiv că a doua
in cele mai miei amănunte măsurile zi trebuie prezentate conducerii în
ce trebuie luate pentru a ne putea treprinderii toate datele tehnice ale
angaja la preluarea și onorarea con noului produs. Citiva s-au uitat
tractului respectiv. Urmarea ? Aștep îndoielnic unii la alții. întregul
tate de partenerul extern la sfir- colectiv de creație a lucrat insă
șitul lui mai. primele 60 000 de neîntrerupt pină aproape .de ora
produse au fost livrate in prima 24. Apoi. ' în secțiile de fabri
decadă a lunii trecute, deci, cu
cație. specialiștii au trecut ne
un avans de peste 20 zile. La
post de... muncitori. Muncitorii.
sfirsitul lunii mai s-a. încheiat fabri-' încurajați de un asemenea sprijin,
catia la incâ două.-«-totdele. de cite au propus soluții... inginerești. ■ A
60 000 exemplare- fiecăre. in timp ce doua zi, cînd totul era clarificat (o
atelierul de creație a predat de-ac.um asemenea operație, care impune și
secțiilor de producție documentațiile efectuarea de teste in laboratorul
tehnice pentru produsele solicitate chimic, poate dura uneori chiar și o

sâptămînă), directorul comercial al
întreprinderii, economista Simfora
Mironescu, adresa directorului co
mercial de la Filatura de in și cînepă din Fălticeni următorul apel :
„Avem urgentă nevoie de citeva
zeci de kilograme de fire din codu
rile... Vă rog din suflet, pînă mîine
dimineață. Eu personal vin să le
ridic..."
— în cît timp ați realizat mostre
le "I — ne-am adresat șefei atelieru
lui de creație.
— în numai o sâptămînă. Dar,
bineînțeles, cu sprijinul prompt al
colegilor din Fălticeni, care ne-aii
înțeles și în acest caz, ea de. fiecare
dată de altfel.
— Și în cit timp ați început pro
ducția de serie? — am întrebat-o
pe ing. Viorica Georgescu, șefa bi
roului de planificare-programare.
—• în numai două sau trei zile
după avizarea favorabilă a mostre
lor. Oricum, față de cele 60 de zile,
cite se acordă în industria ușoară
pentru pregătirea fluxului de fabri
cație a unui produs nou, de la asi
milare și pină la livrare, noî am
reușit să reducem această perioadă
Ia numai 28 de zile.
Reușita se datorește și faptului că,
încă înainte că cele 9 modele .să fie
omologate, ing. Eufrosina Popa și
maistrul Ilie Pocol au lucrat în sec
ția țesătorie citeva zile la rînd (in
schimburi de 12—14 ore) la adapta
rea mașinilor pentru noul produs. In
același timp, in secția finisaj, ingi
nerii Alexandru Dumitru, Eugenia
Gorgan și Săndica Găină, maistrul
Mihai Saviuc și încă mulți alții au
lucrat și ei in avans la pregătirea
condițiilor necesare pentru... etiche
tarea și ambalarea noilor produse.
— Acesta este un exemplu, ne
spline tovarășa Teodora Sandu, se
cretara comitetului de partid pe în
treprindere. în ultimii trei ani, .pla
nul la export a fost însă îndeplinit
și depășit cu regularitate. în iulie
1982, întreprinderea a fost vizitată
de tovarășul Nicolae Ceaiișescu.
Eram în al doilea ah de activitate,
începusem să ne facem un renume
pe piețele externe, aveam unele re
zultate bune. ,.Să faceți o tradiție
din asta și să o dezvoltați mereu",
ne-a îndemnat secretarul general al
partidului. în spiritul acestei indi
cații., luăm în dezbatere orice ofertă
ce ni se- face si ne străduim să de
monstrăm partenerilor externi că nu
facdilT nici un rabat la calitate^

Silvestri AIIENEI
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In secția montaj a fabricii de motoare, se executa ultimele finisări la un nou lot destinat exportului

La

intreprinderea „23

August"

din București

Comenzile la grupurile
de foraj - onorate
cu 6 luni mai devreme
Iată un fapt care spune totul sau
aproape totul despre pasiunea și stă
ruința cu care acționează în aceste
zile oamenii muncii de la Fabrica
de motoare din cadrul întreprinderii
„23 August" din Capitală : pînă Ia
15 iunie vor fi onorate toate comen
zile pe acest an Ia grupurile de foraj
pentru export, instalații deosebit de
complexe, care intră în componenta
utilajelor petroliere executate de
către întreprinderile de specialitate
din Tirgoviște și Ploiești.
Cum a fost obținut acest rezultat,
într-adevăr eu totul deosebit ?
— înainte de toate prin munca te
meinică, de zi cu zi, bine organizată,
ne spune ing.. Lîviu Matei, director
adjunct cu exportul al întreprinde
rii. In acest sens, merită a fi sub
liniate citeva dintre măsurile organiriatorice și tehnice inițiate îiî ca
drul fabricii de motoare și care,

zicem noi, și-au arătat din plin efi
ciența. Astfel, realizarea grupurilor
de foraj și a grupurilor electrogene
— produse destinate în totalitate ex
portului — a devenit prioritatea nr. 1.
In primul rînd, am asigurat o ri
guroasă pregătire a fabricației ; au
fost lansate din timp în producție
piesele cu ciclu mai lung de execu
ție în special semifabricatele turnate
și forjate. De asemenea, s-au creat
linii speciale de produse destinate
exportului, pe anumite repere de
bază : arbori cotiți, chiulase, axe cu
came ș.a. Totodată, am organizat
echipe specializate care au în com
ponență muncitori și specialiști de
înaltă calificare și care execută
numai anumite operații. Concret este
vorba de, echipe de montori. motoare,
montori grupuri de foraj, echipe
specializate care efectuează probele
pe stand. Am asigurat, de asemenea,

din timp baza materială necesară.
Cum ? încă de la începutul anului
am trimis delegați permanenți la
principalele întreprinderi colabora
toare, care au urmărit execuția pe
flux a pieselor și subansamblelor,
recepționarea acestora, precum și li
vrarea lor ritmică în vederea finali
zării produselor de export.
Buna organizare a producției și a
muncii, ordinea ..și .disciplina se re
marcă in fiecare secție, atelier și loc
de muncă din cadrul fabricii de mo
toare. La secția montaj, bunăoară,
pe cele cinci tacte de lucru se află
in diverse stadii de finalizare cinci
motoare de mare putere destinate
exportului. La atelierul montaj agre
gate și grupuri îl întîlnim pe șeful
de echipă Ștefan Idnescu, care îm
preună cu lăcătușii Ilie Drăghici, Ion
Stan și Gheorghe Cataramă execută
ultimele finisări la patru grupuri de
foraj pentru U.R.S.S.
— Toate cele patru grupuri vor fi
gata într-o zi, două — ne spune
șeful de echipă Ștefan Ionescu. Ne
grăbim, dar nu neglijăm calitatea
produselor. Dimpotrivă, aceasta con
stituie una dintre preocupările noas
tre de bază, esențiale. Dacă în pre
zent produsele noastre sînt solicitate
în peste 20 de țări ale lumii, noi
sîntem conștienți că aceasta se da
torează promptitudinii cu care
onorăm contractele încheiate, efor
turilor constante făcute pentru ridi
carea calității produselor.
Ne-am oprit și la alte locuri de
muncă. într-adevăr, pe întregul flux
tehnologic Se acordă o atenție deo

sebită calității produselor. La stan
dul de probe pentru motoare și
grupuri, șeful compartimentului de
control tehnic al calității din acest
sector, Vasile Marinescu, notează in
fișa de recepție a produselor : pre
siunea ulei — normală, consumul de
combustibil — normal, turația —
normală, cifra de fum — normală.
Intr-un cuvint, produsele aflate pe
standurile de probă se înscriu din
punct de vedere al calității la. pa
rametrii tehnico-funcționali stabiliți.
Aceeași preocupare stăruitoare
pentru realizarea la termen a fiecă
rui produs, a fiecărui lot de produse,
aceeași înaltă exigență față de ca
litate aveam să le remarcăm și in
celelalte sectoare de producție ale
fabricii. Toate acestea demonstrează
hotărirea fermă a colectivului de
aici de a nu precupeți nici un efort
pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului la export pe acest an, de a
acționa în spiritul sarcinilor stabilite
la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.' Im
portant este ca efortul colectivului de
aici să fie susținut și de către unele
unități colaboratoare. Mai exact, este
necesar ca întreprinderea de auto
turisme Pitești să livreze grabnic cei
peste 20 000 de segmenți restanți, iar
întreprinderea constructoare de ma
șini Reșița să trimită cit mai repede
cei 1 200 de cuzineți normali . și in
trepte. In felul acesta, planul1 la
export va putea 1’i depășit și mai
substanțial.

Gheorghe 1ON1ȚA

LUCRĂRILE AGRICOLE - DESFĂȘURATE EXEMPLAR!
Recoltarea cerealelor
-pregătită temeinic!

Întreținerea și irigarea culturilor
-cu toate forțele, cu toate mijloacele!

BUZĂU: Buna organizare
garantează realizarea
ritmurilor stabilite

HARGHITA: Exigență sporită
pentru obținerea producțiilor
prevăzute

Mai mult ca în anul trecut, pre
gătirile pentru campania de recol
tare a cerealelor păioase s-au des
fășurat Sub semnul calității și al
responsabilității, in toate cele 93
secții de mecanizare a agriculturii
și în sectoarele fermelor I.A.S., acordindu-se o deosebită atenție repa
rării și reglării combinelor, acțiune
care s-a încheiat la 31 mai a.c. Avîndu-se în vedere că atit orzul, cit și
*
griul'
au in acest an o talie mică, la
toate Combinele sint în curs de
montare dispozitive speciale care asigură recoltarea plantelor cit mai
aproape de sol, preintîrapinîndu-se
astfel pierderile de boabe și de
spice.
— Pentru apropiata campanie de
seceriș — ne spune inginerul Mihai
Petrescu, directorul Trustului jude
țean al S.M.A. — avem pregătite
1111 combine, 544 prese de balotat
paie, 3 342 tractoare, 500 grape , cu
discuri si 600 de semănători SPC-6,
constituite în 117 formații complexe.'
Mecanizatorii noștri, așa cum ne-a
indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, _ la
recenta Plenară a Consiliului Națio
nal al Agriculturii, și cum s-a sta
bilit la ședința Comitetului Politic
Executiv al C1C. al P.C.R. din 4 iu
nie a.c., sint hotăriți să depășească
viteza zilnică de lucru de 3 800 hec
tare la orz și 8 100 hectare la griu,
fapt ce ne va permite să încheiem
recoltarea celor 15 924 hectare cu
orz in 3—4 zile și in 8—10 zile —
cele 64 944 hectare cu grîu. în urmă
toarele 3—4 zile vom încheia pro
bele de funcționare a combinelor, și
montarea echipamentelor de ștrîns
pleavă, urmind ca sâptămînă viitoa
re toate combinele și celelalte uti
laje să fie deplasate în taberele de
cîmp. unde se află deja vagoaneledormitor și atelierele mobile.
Comitetul județean de partid a acordat o atenție deosebită desfășu
rării instruirii tuturor celor care vor
fi angrenați in această campanie,
organizării recoltării și transportu
lui in flux a producției, fără nici
un fel de pierderi. In mod deosebit
s-a insistat pe instruirea mecaniza
torilor, acțiune care a avut un pro
nunțat caracter aplicativ, în toate
cele 93 de secții efectuîndu-se tes
tări asupra cunoașterii zecilor de re

glaje care trebuie făcute la combi
ne, și care au un rol determinant
în evitarea pierderilor de recoltă.
Amănunte despre pregătirile pentru
seceriș ne-a oferit tovarășul Con
stantin Dodan, activist al comitetu
lui. județean de partid. „Ca și în
campaniile trecute — .ne-a spus in
terlocutorul — pe lingă cele 117 for
mații complexe de mecanizare au
fost constituite grupe de cosași care
vor acționa in lanurile cu talie
foarte mică sau cu exces de umidi
tate. Pentru efectuarea operativă a
transportului întregii recolte la ni
velul fiecăruia din cele 14 consilii
agroindustriale au fost organizate
autocoloane, șoferii fiind nominali
zați pe fermele și unitățile din raza
unde își au domiciliul. De aseme
nea, descărcarea buncărelor combi
nelor se va face numai din mers.
Acționindu-se astfel, perioada de
recoltare a păioaselor poate fi
scurtată cu 2—3 zile".
Trecînd în aceste zile prin citeva
secții de mecanizare, am întîlnit la
lucru comisiile de suprarecepție. Cu
exigență, membrii acestora eliberau
certificatele de intrare in lan nu
mai după efectuarea probelor în
formație de lucru sau la banc.
In ce privește modul în care se
va desfășura apropiata campanie,
inginerul Gheorghe Drăgoi, directo
rul direcției agricole județene, ne-a
precizat: „Vom lucra zi-lumină la
seceriș și eliberarea terenului, ac
țiuni la care vor fi mobilizate și
peste 3 000 de atelaje, iar noaptea
se vor face reglaje, reparații și, în
raport de stadiul de coacere a lanu
rilor, deplasarea combinelor pentru
a se asigura respectarea vitezelor
zilnice planificate. De asemenea,
pentru însămînțarea culturilor duble
pe cele peste 52 000 hectare, la un
interval nu mai "mare de 48 de ore
de la eliberarea terenului de păioase, munca va fi organizată in schim
buri prelungite și de noapte. Sîn
tem astfel pregătiți pentru a în
cheia secerișul și. însămînțarea cul
turilor duble în cel mai scurt timp
și in condiții de calitate ireproșa
bilă".

Stelian CHIPER
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In județul Harghita, succesiunea
zilelor ploioase și a celor însorite și
călduroase favorizează dezvoltarea
viguroasă a tuturor culturilor, dar
și rapida înmulțire a buruienilor.
Iată de ce, comandamentul județean
pentru agricultură a hotărit mobili
zarea tuturor cooperatorilor, mecani
zatorilor și altor locuitori ai satelor
la executarea prașilelor mecanice și
manuale. La desfășurarea acestor lu
crări participă și peste 20 000 de
Prâșitul porumbului la C.A.P. Chesinț, județul Arad
navetiști care lucrează în unitățile
Foto : Agerpres economice din Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc. Cristuru Secuiesc.
Gheorgheni și Toplița. Urmare a
acestei puternice mobilizări de forțe,
întreținerea culturilor este avansată
în unitățile agricole situate în con
siliile agroindustriale MiercureaCiuc. Sînmartin, Cristuru Secuiesc,
Odorheiu Secuiesc, Mugenl, Mărtiniș
și Lupeni.
Am urmărit cum se respectă in
dicația comandamentului județean de
se executa numai lucrări de cali
Pe ogoarele județului Iași, se mun ciale de a obține în acest an pro atate.
La cooperativa agricolă Sincește in aceste zile cu forțe sporite ducții de 10 000 și 20 000 kg porumb crăieni.
peste 250 de cooperatori,
la întreținerea culturilor. Din ultima la hectar, așa că ne străduim să aju mecanizatori
navetiști executau
situație operativă centralizată la di tăm plantele prin orice mijloc posi prima prașila șimanuală
la sfecla de
recția agricolă județeană rezultă că bil. Iar irigarea culturilor atunci zahăr și erbicidau și rebilonau

aceste lucrări sint avansate : pra- cînd plantele au nevoie de apă re tofii de pe ultimele hectare din car
cele
șila I s-a efectuat pe toate cele prezintă o condiție esențială în acest 150 plantate. Președintele consiliului
10 400 ha cu sfeclă de . zahăr și sens" — ne-a mai precizat președin agroindustrial Sîncrăieni. tovarășul
6 000 ha cu floarea-soarelui, iar a tele consiliului agroindustrial.
Todor Ladislau, remarca că la în
doua pe mai bine de 25 la sută și,
Un ritm bun de lucru și o bună
sfeclei de zahăr lucrează
respectiv, 30 la sută. De asemenea, calitate a lucrărilor de prășit se în treținerea
zilnic
peste 1 000 de cooperatori,
prașila I la porumb s-a încheiat pe registrează și în celelalte coopera întreaga
suprafață fiind repartizată
cele 73 000 ha însămințate și s-a exe tive agricole — Coarnele Caprei,
cutat prașila a Il-a pe mai bine de Focuri și Fîntînele — din cadrul în acord global, ceea ce sporește in
20 la sută din această suprafață.
acestui consiliu agroindustrial.
Am surprins citeva aspecte de
Ritmul bun de lucru înregistrat in
muncă în raza consiliului agroin acest consiliu agroindustrial se dato
dustrial Belcești. Tovarășul Corneliu rește și faptului că in comuna Bel
Popa, președintele consiliului, ne cești, mai cu seamă, care este cea
precizează că se lucrează cu mult mai mare comună din județ, cu cir
spor, zilnic din cele două coopera ca 13 000 de locuitori, din care mulți
tive din comunele de centru — Bel lucrează și la oraș, Ia întreținerea
In județul Bacău, ritmul de lucru
cești și Tansa — participind la mun culturilor participă și toți navetiștii. la întreținerea culturilor sporește de
ca în cîmp cite' 1 000 de cooperatori. Aceștia, la întoarcere în sat, după la o zi la alta. Aceasta se explică și
Pe terenurile din jurul acumulării schimbul de lucru făcut in între prin faptul că în ajutorul mecaniza
de apă de la Tansa sîntem prezenți prinderile orășenești, se opresc torilor și cooperatorilor au venit nu
oameni ai muncii din unită
la executarea altor lucrări de sezon. direct în cîmp, unde ajută la prășit meroși
țile economice existente în orașele
Aici, zeci de mecanizatori, mecanici pe ceilalți membri de familie, sau apropiate, din instituțiile sătești. Di
și cooperatori din cele două coope își execută fiecare lucrările de între feriți specialiști, membri ai consilii
rative agricole beneficiare ale siste ținere a culturilor pe tarlalele luata lor de conducere ale cooperativelor
mului, dar și specialiștii de la de ei cu contract să le muncească agricole, lucrători din cooperație ș.a.
au luat în primire parcele pe care le
I.E.E.L.I.F. Iași făceau probele de în acord global.
prășesc laolaltă cu ceilalți săteni. Se
punere în funcțiune a sistemului de
lucrează repede și bine, cu întreaga
irigare pe 1 750 ha amenajate. „Coo
Manole CORCACI
răspundere pentru menținerea unei
perativele agricole au sarcini spe
corespondentul „Scinteii” densități optime a plantelor.

IAȘI: Un ritm bun la prășit,
pe măsura amplei participări
la muncă

nera Profira Ionescu. președinta uni
tății. De aceea, am hotărit ca la pri
ma prașilă manuală să nu 6e taie
nici un fir de porumb. Nu lăsăm
acum goluri în culturi pentru a nu
face Ia toamnă goluri în hambare.
Pe suprafețele rămase nefertilizate
la însămînțare se administrează o
dată cu prașila. ingrăsăminte azoteresul pentru executarea la timp si toase".
Notăm că In numeroase alte uni
de bună calitate a tuturor lucrărilor
tăți se remarcă o largă participare
de întreținere.
în ritm intens se lucrează la la muncă, grijă pentru calitatea lu
întreținerea culturilor și pe terenu crărilor. Pe terenurile cooperativei
rile cooperativelor aparținînd con agricole „Nicolae Bălcescu" din Con
siliilor agroindustriale Sinmartin, siliul agroindustrial Răcăciuni. sute
Miercurea-Ciuc și Cîrța. unde, alături de cooperatori organizați pe forma
de cooperatori, participă la prăsit ții prășeau porumbul. Cooperatorii de
oameni ai muncii din unitățile eco aici au înțeles că. așa cum a sub
nomice și instituțiile de pe raza liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la
localităților respective, navetiști și recenta plenară lărgită a Consiliului
Național al Agriculturii, de efec
angajați ai consiliilor populare.
la timp a prașilelor depinde,
_ — Puternic mobilizați de sarcinile tuarea
de fapt, recolta. Inginerul-șef al uni
si indicațiile date de secretarul ge tății.
Constantin Butnaru, împreună
neral al partidului, tovarășul Nicolae cu șefii
de fermă, urmăreau pe rînd,
Ceaușescu. la recenta plenară a Con fir cu fir,
rămase în urma
siliului Național al Agriculturii, sin- prăsitorilor. plantele
„Zicala că «rarul umple
tem hotăriți — ne spunea inginerul carul»- a rămas
de
ocară la noi —
Nicolae Marchali, director adjunct cu
specialistul cooperativei. Anul
producția vegetală la direcția agri spune
de pe suprafețele pe care am
colă județeană — să acționăm și in trecut,
o densitate de peste 50 000
continuare cu întreaga responsabili asigurat
plante recoltabile la hectar am ob
tate. printr-o maximă concentrare de ținut
o
producție
medie la hectar de
l’orțe, pentru executarea grabnică a
000—15 000 kg de știuleți. Acum,
lucrărilor de întreținere a culturilor. 12
Dar în nici un caz grăbirea acestor cind condițiile sînt favorabile, vrem
lucrări nu va duce la scăderea exi să depășim producțiile anului 1984."
Sint însă în județ cooperative agenței pentru calitate. Calitatea lu
crărilor este hotărîtoare. avind în gricole rămase în urmă la prâșitul
vedere angajamentele asumate de a porumbului. In vreme ce unitățile de
am amintit au încheiat de mult
obține pe întreaga suprafață cul care
prima prașilă manuală la porumb,
tivată cu sfeclă de zahăr, și. res cele din consiliul agroindustrial Filipectiv. de pe 3 000 hectare cultivate pești mai au de executat această lu
cu cartofi, producții record.
crare pe mari suprafețe. Mari diferen
țe intre unități, dovadă a modului di
ferit de organizare a muncii, există și
I. D. KISS
la
executarea prașilei a doua la alte
corespondentul „Scinteii"
culturi. în consiliile agroindustriale
Sascut și Traian, prașila a doua ma
nuală la floarea-soarelui a fost în
cheiată, în timp ce vecinii din Izvoru
Berh'eciului de-abia au început-o. La
data raidului nostru abia începuseră
prașila a doua la porumb și unită
țile agricole din consiliile agroindus
La cooperativa agricolă din Buhuși, triale Podu Turcului. Izvoru Berhede exemplu, lucrau in cîmp circa 800 ciului și Moinești.
Ploile căzute în ultima vreme, ca
de oameni. împreună cu cooperato
rii prășeau. în echipe special con si căldurile mari au favorizat creș
stituite. 200 de textiliști de la între terea plantelor, dar si a buruienilor
prinderea de postav din localitate, care le pot sufoca. Iată de ce se im
precum și oameni ai muncii de la. pune ca și in consiliile agroindus
întreprinderea ds gospodărie comu triale și unitățile agricole rămase în
nală si cooperativa meșteșugărească, urmă la prășit să fie mobilizate la
care, în timpul liber, dau o mină de întreținerea culturilor toate forțele
ajutor la întreținerea porumbului. satelor, așa cum s-a indicat la recen
Grupuri de cite 2—3 oameni din fie ta plenară lărgită a Consiliului Na
care echipă treceau pe rînduri și țional al Agriculturii.
completau ..golurile" rămase după
Gheorghe BA1TA
semănători. ..Vrem să asigurăm o
corespondentul „Scinteii”
densitate maximă — spunea ingi

BACĂU : Răspundere pentru
asigurarea densității plantelor
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în interesul economiei, al nostru, al tuturor

Parte integrantă a procesului de aprovizionare tehnico-materială și de economi
sire a energiei și combustibililor, acțiunea de introducere în circuitul productiv a tu
turor resurselor de materiale refoiosibile constituie, în momentul de față, o preocupare
dominantă, de hotăritoare importanță, în activitatea tuturor unităților economice, a tu
turor colectivelor de oameni ai muncii. Dispunem, astăzi, în toate sectoarele de în
semnate resurse metalice feroase și neferoase, produse chimice, materiale lemnoase,
textile și pielărie, piese și subansamble, hîrtie și sticlă, bunuri de uz casnic-de la popu
lație și multe altele, care trebuie recuperate și valorificate într-o proporție sporită. Pen
tru aceasta se impune însă, alături de aplicarea cu stăruință a unei game largi de
măsuri tehnice și organizatorice, înfăptuirea ritmică și integrală a prevederilor planului
de investiții pe acest an din industria reciclării.

Tntr-adevăr, planul pe 1985 prevede ca

ponderea materialelor refoiosibile în asigu
rarea necesităților de consum productiv să
ajungă la:
63,3 LA SUTĂ la cupru electrolitic
43,9 LA SUTĂ la plumb
40.6 LA SUTĂ la aluminiu primar
44 LA SUTĂ în producția de oțel și piese
turnate
24.7 LA SUTĂ din materialele fibroase
pentru producția de hîrtii și cartoane

NICI O^AMlNARE
IN REALIZAREA INVESTIȚIILOR
DIN INDUSTRIA RECICLĂRII!

30 LA SUTĂ din totalul necesităților pentru
piese de schimb.
Or, asigurarea în întregime a acestor resurse integrale prevăzute in balanțe este
strîns legată de asigurarea tuturor condițiilor pentru intrarea în funcțiune la timp și
chiar mai devreme a tuturor noilor obiective din industria reciclării, concomitent cu
funcționarea la întreaga capacitate prevăzută a celor deja existente.
Factorii de răspundere în realizarea acestor obiective și capacități trebuie să aibă
permanent în vedere faptul că, așa cum a stabilit conducerea partidului, investițiile în
domeniul recuperării materialelor refoiosibile au UN CARACTER PRIORITAR, fiind menite
să contribuie la dezvoltarea bazei de materii prime a țării. Insistăm asupra acestui
aspect, deoarece la ora actuală există un șir de capacități restante sau la care lucrările
de construcții-montaj sînt rămase în urmă din diferite cauze. Este vorba de proiecte de
execuție nepredate sau slab fundamentate, de întîrzieri în livrarea unor importante
volume de utilaje și echipamente tehnologice, iar pe unele șantiere de un nivel scăzut
de organizare a lucrărilor, precum și de lipsa unor efective de constructori și montori.
Neajunsuri, de altfel, bine cunoscute, lată de ce considerăm necesar ca toți
factori^ angajați în realizarea investițiilor din industria reciclării să înțeleagă, demonstrînd prin fapte acest lucru, că economia națională contează pe producția tuturor
capacităților prevăzute în pian, indiferent de mărimea lor, că aceste capacități trebuie
să asigure un volum important de materii prime necesare realizării producției planifi
cate din diferite sectoare de activitate, resurse ce nu pot fi în nici un caz înlocuite cu
materii prime noi.
„Așadar, esenî'al este ca, acum, pe toate șantierele ,de investiții din industria
reciclării să se acționeze cu răspundere și hotărire pentru soluționarea rapidă a pro
blemelor aflate in suspensie și asigurarea tuturor condițiilor cerute de accelerarea rit
mului de construcții-montaj.
In ce mod răspund constructorii și montorii, ceilalți factori de pe șantiere aces
tei cerințe majore, iată tema investigațiilor noastre pe trei șantiere din acest domeniu.

1

9

1

organizat, cu atenție și
spirit de răspundere.
— Am realizat un volum
important de instalații elec
trice la podurile rulante, pe
care vrem să le predăm în
cîteva zile, ne-a informat
Ion Țepurică, șeful forma-

Combinatul de oțeluri speciale Tîrgoviște
paratii Tirgoviște. ceilalți
factori care participă la
realizarea acestei investi
ții au acționat cu bune re
zultate, ocupindu-se cu se
riozitate de pregătirea lu
crărilor, organizarea șan
tierului și desfășurarea ac
tivității de construcțiimontaj, astfel că, la ora
actuală, stadiul lor este
avansat. Constructorii au
creat largi fronturi de
lucru montorilor și electri
cienilor. aceștia fiind cei
mai numeroși în aceste
zile pe șantier. Se lucrează

ției de electricieni. Atunci
cînd montorii vor avansa și
mai mult, iar fronturile de
lucru se vor mări, vom
prelungi
programul de
lucru pînă la căderea serii, pentru a tine pasul cu
ei și a ne încadra în termenul planificat.
Iar montorii le oferă
frecvent asemenea prile
juri. în ziua .în care ne-am
aflat pe șantier, formația
condusă de Gheorghe Tabacu fixa pe calea de rulare ultimul pod rulant, urmînd ca după aceea, să
treacă la centrarea pe

fundații a preselor de bri
chetat șpan, precum și a
altor utilaje.
Așadar, sînt suficiente
date pentru a se contura
o perspectivă optimistă
legătură cu finalizarea
cestei investiții pînă
luna noiembrie, cînd
fost prevăzută intrarea
în funcțiune. Specialiștii
din combinat apreciază însă
că există condiții ca o
treime din noua capacitate
să intre in funcțiune cu
circa două luni înainte de
termen. Dar valorificarea
acestor condiții depinde în
exclusivitate de construc
tori, care pot să intensifice
ritmul actual de lucru prin
întărirea formațiilor exis
tente și îmbunătățirea asistenței tehnice. Condu
cerea întreprinderii an
trepriză de construcții,
montaje metalurgice și re
parații trebuie să studie
ze cu atenție și această
posibilitate. (Gheorghe Ma
nea).

în aceste zile

II
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© Să facă demersuri hotărîte pe
lîngă furnizori pentru livrarea ur
gentă a utilajelor tehnologice, urmă
rind îndeaproape introducerea în fa
bricație și realizarea lor rapidă.

Preocupările colectivului de muncitori și specialiști din cadrul între
prinderii de textile nețesute din Bistrița pentru recuperarea mate
rialelor refoiosibile s-au materializat in punerea în funcțiune a unei
linii speciale de fabricație care valorifică aceste materiale

♦
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© Să asigure din timp personalul

i de bază pentru noile capacități, care
să participe nemijlocit la montarea
principalelor utilaje și instalații teh
nologice.

Tocmai cînd trebuiau să se apuce mai serios
de lucru, constructorii au plecat
Din procesul de producție se înregistrează restanțe mai mari restante le înre lizat o serie de fundații la
al Combinatului metalurgic foarte mari. Răspunzători gistrează întreprinderea de cazanele oe vor fi montate
din Tulcea rezultă conside de întîrzierea lucrărilor sînt utilaj tehnologic Buzău, lingă cuptoarele 1 și 2. au
rabile resurse materiale și toți factorii care colaborea care trebuie să realizeze 10 părăsit șantierul. De ase
energetice recuperabile. în ză pe acest șantier. în clapete cu compensatori cu menea, în ultimele zile,
prezent pe fluxul tehnolo urma analizelor întreprinse diametrul de 1 800 mm și brigada de lucrări specia
• ...MINISTERULUI INDUSTRIEI CHIMICE care a asi
gic al uzinei de feroaliaje, pe șantier de comitetul ju două clapete de 3 000 mm le și instalații din Tîrgo
gurat cu foarte mare întîrziere documentația tehnico-econode exemplu, se obțin anual dețean de partid. împreună de care depinde punerea viște, care execută zidirea
30 000 tone praf de bioxid cu reprezentanții Ministe in funcțiune a primelor cuptorului, a plecat de pe micâ pentru instalația de valorificare a polietilenei de mică
de siliciu și aproximativ rului Construcțiilor Indus două cazane recuperatoa șantierul din Tulcea, in
densitate de la Întreprinderea de prelucrare a maselor plas
15 000 tone de praf cu con triale și ai Ministerului re. Cu toate că proiectan ciuda faptului că dispune
ținut de mangan. la care se Industriei Metalurgice, în tul a schimbat soluția con- de suficiente fronturi de tice din Plenița. Așadar, ne adresăm conducerii ministeru
lucru.
adaugă 200 000 tone de
lui menționat cu întrebarea : Ce măsuri ați întreprins pen
zgură. O dată recuperate,
Din această cauză, in fie
aceste resurse pot fi rein
care zi pe coșurile de fum tru recuperarea rapidă a rămînerilor în urmă, dat fiind fap
Combinatul metalurgic Tulcea
troduse în procesul de pro
ale combinatului se irosesc tul că“ această- .investiție este restantă ....................
încă de anul trecut ?
ducție, asigurindu-se eco
încă resurse energetice echivalente cu 300 tone
nomisirea a zeci de mii de
•
...COMBINATULUI
SIDERURGIC
REȘIȚA, dator cu pu
convențional.
tone de minereu de man ultimele lunj ritmul de lu structlvă în funcție de po combustibil
nerea în funcțiune a instalației de valorificare a zgurilor de
gan adus din import. Pra cru a sporit. Ca urmare, sibilitățile de aprovizionare Neîndoielnic, prin concen
ful de siliciu recuperat
de conducte pentru ale întreprinderii din Bu trarea eforturilor, primele oțelărie. Cum acționați, în calitate de beneficiar, pe lîngă
poate înlocui, in alte unități rețeaua
transportul
ter zău, graficele de livrare a două cazane recuperatoare furnizori și montori pentru livrarea grabnică a echipamen
metalurgice din țară, unele mic a fostagentului
realizată în utilajelor nu au fost res pot fi puse în funcțiune în
materii prime care. acum, întregime.
următoarele două luni. Atelor și terminarea lucrărilor pe șantier ?
Echipele
de pectate".
reprezintă însă doar
se importă. „Utilizînd aces montaj au fronturi de lu
Nu numai furnizorii de oceasta
te resurse recuperabile — cru la 4 din cele 5 cazane utilaje
primă
etapă.
Pentru
va

• ...MINISTERULUI INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR DE
întîrzie punerea în lorificarea întregii cantități
ne spunea inginerul Cris recuperatoare de căldură. funcțiune
a instalațiilor de resurse refoiosibile tre MAȘINI, coordonatorul principalilor furnizori de utilaje teh
tian Boiangiu, directorul ■* Aplicând tehnologii noi de respective. Nici
for
combinatului, putem eco montaj, formațiile de lu- mații de lucru nuunele
acționea buie acționat energic, cu nologice pentru obiectivele de investiții din industria reci
nomisi anual aproape 100 cru specializate ale Antre- ză corespunzător. Este
vor maximă hotărîre. pentru clării : Ce măsuri ați luat și cu ce rezultate pentru asigura
milioane lei. Pentru folo prizei de montaj pentru ba de echipele de construc punerea în funcțiune a tu
rea condițiilor de execuție și livrare neîntîrziată a echipa
sirea resurselor respective, utilaje chimice din Brăila tori ale Antreprizei con turor celor 5 cazane pre
mentelor tehnologice restante, așteptate încă pe un mare
anul trecut am pus în func au scurtat cu 30 la sută / strucții industriale Tulcea, văzute. (Neculai Amihulețiune instalația de recupe timpul stabilit pentru rea care, deși mai au de rea- sei).
număr de șantiere ?
rare a zgurii, reușind să lizarea construcțiilor meta
lice
la
primele
două
caza

reintroducem în procesul
de producție’ numai în acest ne. Montajul economizoaan peste 80 000 tone de relor. vaporizatoarelor și
zgură. în felul acesta, am supraîncălzitoarelor se face,
înlocuit însemnate cantități de asemenea, după o me
La Combinatul siderurgic modul se află în probe tehno
tă, pentru realizarea a trei
tetului de partid de la între
de minereu de mangan din todă nouă. Pe scurt, in Galați sînt în curs de execu logice. iar printr-o serie de turboagregate, proiectantul, in
prinderea de antrepriză pen
tru construcții, montaje și re
import. în aceste zile au baza de producție a antre ție o seamă de obiective de puncte termice este deja va stitutul „IPROLAM" București,
a întîrziat elaborarea docu
parații siderurgice Galați :
fost finalizate lucrările la prizei sînt realizate module investiții pentru recuperarea lorificat aburul de la uzina
mentației pentru fundațiile
..Ne-am propus să urmărim
instalațiile de recuperare a care duc la reducerea cu 50 în măsură sporită a unor ma cocsochimică din zona furna turboagregatelor,
ca și pentru
și resurse energetice lelor și a laminoarelor. Aces
îndeaproape problemele ridi
prafului cu conținut de Ia sută a timpului pentru teriale
refoiosibile. Realizarea lor se te puncte termice se află și conductele exterioare și altele.
cate de obiectivele vizînd re
mangan și a celui de siliciu montajul cazanului.
Săptămînal, la nivelul direc
cuperarea materialelor și re
află în diferite stadii. împreu ele în diferite faze de reali
cu o capacitate de 45 000
ției de investiții, cu participaEste lăudabil faptul că nă cu inginer Victor Borco- zare.
surselor energetice refolosibitone materii prime pulve în ultima lună la acest man, șeful serviciului pentru
le. în acest scop, am acționat
pentru mobilizarea mai puter
rulente recuperabile".
efort s-a alăturat și prin urmărirea și coordonarea in
nică
a colectivelor de con
Tot pe platforma combi cipalul furnizor de utilaje vestițiilor din cadrul combi
Combinatul siderurgic Galați
structori în vederea recuperă
natului s-a constatat că, — Combinatul da utilaj natului. le trecem în revistă.
rii restanțelor și încadrării ra
Instalația de valorificare a
prin recuperarea căldurii ' greu din Cluj-Napoca — zgurilor
pide a lucrărilor în grafice.
de oțelărie are un
gazelor arse, la secția nr. 2 care a livrat în totalitate prim circuit pus în funcțiune
Totuși, considerăm necesar ca,
rea specialiștilor din uzina de
Un
capitol
distinct
îl
repre

împreună cu beneficiarul și
de feroaliaje se poate asi utilajele necesare pentru zilele trecute. Capacitatea to zintă recuperarea resurselor producere și distribuire a
proiectantul, să se urgenteze
gura o economie anuală de primele două cazane. Mai tală a instalației este de energetice refoiosibile de la
energiei în siderurgie de pe
inventarierea problemelor de
75 000 tone combustibil mult, de la combinatul 500 000 tone pe an zgură pre laminoare, obiectiv cu o ca
platforma combinatului și aîți
care depinde intrarea în func
convențional, echivalent cu menționat a sosit pe san- lucrată, din care materiale pacitate finală totală de 83 000 factori, este analizat stadiul
țiune a acestor investiții". Am
lucrărilor, sînt inițiate, în
energia necesară termofică- tierul din Tulcea o echipă feroase recuperate — 177 000 tone combustibil convențional
reținut aceste afirmații ca un
tone. Aflăm că pentru a Pe an. între altele, este vorba funcție de situația lor reală,
rii tuturor apartamentelor de specialiști care! asigură finaliza
întreaga investiție
angajament ferm al construc
măsuri în vederea crește
din orașul Tulcea. De asistentă tehnică la mon- combinatul siderurgic a ce de trei cazane recuperatoare noi
rii
ritmului
de
lucru.
Din
torului,
precum și necesitatea
la
laminorul
de
tablă
groasă
aceea. în urmă cu trei ani tai. rezolvînd astfel
;
In rut proiectantului, institutul nr. 1, de 24 preîncălzitoapăcate, după cum am văzut,
ca și ceilalți factori — benefi
au început lucrările la in mod operativ toate proble „IPROMET" București, un re mixte la laminorul slebing, nu
toate sînt duse la îndepli
ciari. proiectanți, furnizori —
stalațiile de recuperare a mele care apar. „Dar nu plus de documentație în ve pentru recuperarea gazelor nire. Cit despre eforturile prosă se implice energic, cu răs
căldurii gazelor arse de la toți furnizorii de utilaje derea realizării unor îmbună fierbinți din procesul tehnolo
priu-zise ale constructorului,
pundere în soluționarea pro
cuptoarele de feroaliaje. răspund cu promptitudine tățiri. Numai că această ce gic : de asemenea, Ia laminorul reținem opinia tovarășului
blemelor rămase în suspensie.
nu a primit încă nici un de tablă groasă nr. 2 urmează
Care este stadiul lucrărilor solicitărilor noastre, ne rere
răspuns concret.
Ion Voineac, secretarul corni(Dan Plăeșu).
să fie recuperată căldura de
la această importantă ca- spunea tovarășul Grigore
Ia paturile de răcire, obiectiv
La
uzina
furnale-aglomerare
pacitate ?
Damianov. inginer-șef cu este în execuție o instalație la care utilajele sînt asigurate,
De la început, trebuie probleme de investiții al pentru recuperarea căldurii dar lucrarea este ținută în loc
Pagină realizată de Cristian ANTONESCU
arătat că la acest obiectiv unității beneficiare. Cele din aglomeratul feros. Primul de către constructor. Totoda-

SEMNALE PE ADRESA

Cîteva probleme care își așteaptă încă rezolvarea

1

• Să adopte măsuri cuprinzătoare
în vederea creșterii mai accentuate a
ritmului de execuție pe șantiere, prin
întărirea ordinii și disciplinei în mun
că, folosirea cu randament maxim a
timpului de lucru, aplicarea unor teh
nologii moderne și eficiente de exe 1
cuție.

Un bun exemplu: noile capacități
vor produce in devans
consumului de energie electrică și de electrozi,
creșterea producției de
oțel.
Unitatea de construcții,
in speță întreprinderea an
trepriză de construcții,
montaje metalurgice și re-

*

© Să acționeze energic, într-o strîn- 1
să și permanentă conlucrare, pentru
organizarea temeinică a lucrărilor pe
șantiere și asigurarea, la termenele
stabilite, a fronturilor reciproce de
construcții și montaj.

Ce relevă investigațiile „Scinteii" pe șantierele unor capacități In curs de execuție

în primul trimestru el
anului trecut, la Combina
tul de oțeluri speciale din
Tirgoviște a început con
strucția unei secții de pre
lucrare a materialelor fe
roase refoiosibile. Așa cum
ne-a informat inginerul
Ion Dan, șeful serviciului
investiții al combinatului,
această nouă capacitate
este destinată pregătirii,
prin mărunțire și brichetare, în vederea utilizării la
elaborarea oțelurilor. a
șutajelor din laminoare, a
celorlalte resturi tehnolo
gice și a șpanului din com
partimentele. de prelucrări
mecanice. Este vorba de b
cantitate de materiale re
foiosibile estimată la 170 000
tone pe an. ceea ce în
seamnă că o parte însem
nată a fierului vechi se va
asigura chiar din curtea
combinatului. Sortat rigu
ros pe calități, cu o greu
tate volumetrică corespun
zătoare — cerințe tehnolo
gice esențiale — acesta
va determina reducerea

în centrul atenției,

© Să efectueze riguros probele teh
nologice, potrivit prevederilor din
proiecte, astfel încît noile obiective
să funcționeze, de la bun început,
1 din plin.

*

• Să inventarieze și să introducă
cu prioritate în fabricație toate instalațiile și echipamentele necesare
investițiilor din industria reciclării,
livrîndu-le pe șantiere la timp și în
ordinea de desfășurare a lucrărilor
de montaj.

© Să acorde maximă importanță
î calității ireproșabile a utilajelor pro
duse, fie ele mari sau mici, să le
verifice cu răspundere înainte de
expedierea pe șantiere, pentru a
preveni orice defecțiuni ulterioare.

I
© Să urgenteze predarea tuturor
I proiectelor și detaliilor de execuție,
I

elaborate pe baza unor soluții con
* structive și tehnologice moderne, de
( înaltă eficiență economică.

I
I

• Să fie permanent prezenți pe
șantiere, asigurînd în orice moment
I o asistență tehnică competentă, ma
nifestând o deosebită exigență față
de calitatea fiecărei lucrări executa
te, indiferent de mărimea ei.

L.
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CUM SE REALIZEAZĂ PREGĂTIREA
IN MESERIE A LICEENILOR UD
Tinerețea capodoperelor
Experiențe și opinii privind asigurarea forței de muncă pentru dezvoltarea economico-socială a țării
Continuăm suita opiniilor privind pregătirea in meserie a elevilor în
anii de liceu, începută in „Scinteia“ nr. 13 268, dind cuvintul, in ziarul
de astăzi, unor directori de licee industriale din județul BACĂU.

O ACTIVITATE COMPLEXĂ Șl DE MARE
RĂSPUNDERE POLITICĂ, SOCIALĂ
Integrarea organică a școlii româ
nești în ansamblul dezvoltării economico-sociale a țării și formarea
tineretului in spiritul înaltelor idea
luri ale socialismului si comunis
mului sînt obiective și cerințe a
căror înfăptuire presupune o con
cepție nouă asupra instrucției și
educației, promovată cu consecvență
de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. ca și
o mobilizare generală a factorilor
educaționali implicați în acest pro
ces înnoitor.
In liceul nostru sînt urmărite cu
deosebită atenție aspectele funda
mentale care privesc formarea vii
torilor muncitori pentru unul din
cele mai importante sectoare ale
economiei naționale — sectorul
energetic. O primă direcție în care
acționăm este pregătirea tehnolo
gică și de specialitate a elevilor,
realizată de specialiștii și tehnicie
nii repartizați de Întreprinderea in
subordinea căreia este liceul —
I.R.E. Bacău. Ne străduim să reali
zăm o conlucrare fructuoasă între
inginerii care predau mecanica,
electrotehnica, rezistența materiale
lor ș.a. și profesorii de fizică, pen
tru evitarea unor paralelisme în
parcurgerea programelor școlare și.
în mod deosebit, pentru ca elevii
să aprofundeze și să-și însușească
temeinic cunoștințele la aceste disci
pline. Organizația de partid din li
ceu și consiliul de conducere se
preocupă cu perseverentă de ridi
carea calității procesului de învățămînt la disciplinele tehnologice
și de specialitate, incit acestea să-și
aducă o mai mare contribuție la
pregătirea in meserie a elevilor, de
corelarea predării acestora cu spe
cificul sectorului industrial in care
elevii își vor desfășura activitatea.
In pregătirea forței de muncă de
punem o muncă stăruitoare pentru
ca viitorii muncitori, tehnicieni sau
specialiști să fie și posesorii unor
temeinice cunoștințe din domeniul
Științelor fundamentale, matematică,
fizică, chimie, biologie si alte disci
pline, să aibă un larg orizont cultural-științific și o concepție revolu
ționară despre lume și viață.
O a doua direcție asupra căreia
ne concentrăm atenția în pregătirea
profesională a elevilor este buna

desfășurare a instruirii practice (pe
care o realizăm în atelierele școală
— pentru clasele a IX-a și a X-a
și în întreprindere — pentru cla
sele a Xl-a și a XII-a). cu convin
gerea că de buna organizare și des
fășurare a instruirii practice depin
de formarea acelor deprinderi de
muncă specifice meseriei de electroenergetic. mecanoenergetic și lăcă
tuș mecanic. In activitatea de
instruire*
* practică in atelierele scoa
lă punem un accent deosebit pe des
fășurarea acesteia în condiții cît
mai apropiate de procesul de pro
ducție din întreprindere, elevii fiind
obișnuiți cu executarea corectă a
lucrărilor, asigurarea calității pro
ducției, economisirea de materiale
si energie, respectarea normelor de
protecție și securitatea muncii etc.
In procesul instruirii practice avem
mereu în atenție valorificarea valen
țelor educative ale acestei activități,
fapt pentru care acționăm prin toa
te mijloacele pentru a cultiva la
elevi dragostea pentru meseria alea
să. convingeri ferme despre necesi
tatea si importanța socială a muncii
Pe care o vor practica în viață.
Pregătirea liceenilor In meserie

fiind un proces complex si de mare
importanță socială, trebuie continuu
îmbunătățită și perfecționată. Am în
vedere. în mod deosebit. îmbunătă
țirea instruirii practice in între
prindere, unde gradul de participare
a elevilor la procesul de producție
ar putea fi mai substanțial dacă
șefii de echipă și maiștrii le-ar
acorda practicanților mai multă în
credere. i-ar folosi mai intens în
realizarea unor lucrări, a unor re
pere, în executarea unor operații
care necesită o aplicare efectivă a
cunoștințelor tehnologice însușite.
In același timp, s-ar impune și o
îmbunătățire a planurilor de învătămînt pentru o mai bună corelare
între disciplinele tehnologice, pe de
o parte, și dintre acestea și discipli
nele fundamentale, de cultură ge
nerală și social-politice, pe de altă
parte, avîndu-se în vedere faptul
că, în prezent, liceenii sînt supuși
unor eforturi deosebite, că aspectul
supraîncărcării este vizibil. In ceea
ce privește numărul de ore pentru
instruirea practică este, după opi
nia noastră, suficient pentru ca
elevii, pe parcursul celor patru ani
de studiu, să-și însușească deprin
derile și îndemînarea necesare prac
ticării unei meserii, cu condiția ca
acest timp să fie folosit integral și
cu spirit gospodăresc în direcția
pregătirii profesionale a liceenilor.

Prof. Ion POPOV1C1

directorul Liceului energetic
„Lucrețiu Pătrâșconu" - Bacău

CONDIȚII ALE PERFECȚIONĂRII STAGIULUI
DE PRACTICANT
Una din preocupările majore ale
Întregului colectiv de cadre didac
tice. specialiști din producție și
maiștri instructori care lucrează in
unitatea noastră este organizarea și
desfășurarea stagiului de practicant
al absolvenților de liceu treapta a
II-a. Acesta reprezintă, de fapt, una
din etapele principale în însușirea
temeinică a meseriei, adincirea pre
gătirii profesionale și nu în mai
mică măsură specializarea in mese
rii cu grad mai mare de complexi
tate, în integrarea socioprofesională rapidă. Așa cum prevăd docu
mentele Congresului al XIII-lea al
‘partidului, legătura dintre scoală si
producție trebuie continuată și
după ce absolvenții au trecut în
sfera productivă, ținîndu-se seama
de cerințele dezvoltării economicosociale. ale progresului
științei si

tehnicii, de apariția unor tehnolo
gii noi, moderne.
Am urmărit ca. în timpul stagiu
lui. absolvenții să participe direct
la procesul tehnologic, să-și com
pleteze pregătirea practică și teh
nologică specifică meseriei. împreu
nă cu conducerea întreprinderilor
s-au stabilit programe concrete care
au cuprins, în principal : lista lu
crărilor de executat in perioada de
stagiu specifice locului de muncă ;
principalele cunoștințe tehnologice
și practice necesare efectuării lu
crărilor, folosirii
instrumentelor,
utilajelor, instalațiilor, aparatelor,
precum și norme de calitate a pro
duselor. norme de protecția muncii
și prevenirea incendiilor specifice
unității unde își desfășoară activita
tea absolventul.
In timpul stagiului, absolvenții
noștri au desfășurat o activitate

bogată prin executarea în mod pro
gresiv a unor lucrări cu respectarea
normelor de timp și a condițiilor de
calitate prevăzute la documentația
tehnică, prin însușirea în procesul
muncii a cunoștințelor tehnice și
tehnologice, a instrucțiunilor, nor
melor și normativelor de lucru, a
cărților tehnice. ale mașinilor și uti
lajelor. Această activitate, organi
zată si desfășurată de școală în
strînsă colaborare cu unitățile unde
absolvenții își desfășoară stagiul, se
finalizează cu examenul de califi
care în meserie. Spre satisfacția
școlii și a întreprinderii, in marea
majoritate, absolvenții au dovedit
temeinice cunoștințe, stăpînind foar
te bine procesele tehnologice.
,
Rezultatele bune obținute pe linia
integrării profesionale a absolvenți
lor sint dovedite de fluctuația foar
te mică de la un loc de muncă la
altul, de stabilizarea forței de mun
că la schelele petroliere beneficiare.
Cu toate acestea, se mai manifestă
încă unele greutăți și lipsuri îri or
ganizarea și desfășurarea stagiului
de practicant. Bunăoară, nu întot
deauna locul de muncă fixat practi
cantului a corespuns- cu pregătirea
sa practică și tehnologică din liceu.
De asemenea, nu întotdeauna între
prinderea și școala au urmărit con
stant modul cum absolvenții și-au
însușit noțiunile, nu s-au avut în
atenție și problemele de viată ale
absolventului. De multe ori. in
timpul stagiului am fost obligați să
schimbăm programele de instruire.
Ne-am confruntat uneori și cu pre
gătirea psihopedagogică insuficien
tă a celor care îndrumă activitatea
absolventului pe perioada stagiului,
cu lipsa unui climat profesional
adecvat. Considerăm că. pentru or
ganizarea și desfășurarea în bune
condiții a stagiului de practicant, pe
lîngă ministerul economic. între
prindere și școală, trebuie să-și adu
că mai mult contribuția — prin con
trol și îndrumare metodică — și
inspectoratele școlare județene.
Cu toate greutățile arătate, orga
nizarea și desfășurarea stagiului de
practicant reprezintă o continuare
firească a pregătirii practice si teh
nologice. avind in atenție și comple
tarea eventualelor goluri din in
struirea practică și tehnologică din
liceu, ca și un cadru adecvat pen
tru specializarea și integrarea so
*cioprofesională -a tineretului mun
citor.

Inci. Ion VO1NEAG

directorul Liceului industrial nr. 1
din orașul Moinești

IMAGINEA REALITĂȚII
- reper durabil în definirea
autenticității actului de creație
A călători, a străbate
drumurile țării și a con
templa fascinanta varieta
te a peisajului românesc,
inepuizabila lui frumusețe
a însemnat și inseamnă
pentru foarte multi crea
tori a exprima o comu
niune afectivă echivalentă
mai totdeauna cu un elo
giu. A călători — o de
monstrează cele mai pres
tigioase exemple ale artei
românești — înseamnă
totodată a urma trasee
spirituale, a străbate spa
tii ale sensibilității umane
capabile să definească deo
potrivă ființa generală a
tării și profilul particular,
al fiecărui creator. Rapor
turile directe sau indirec
te. simple sau complexe
pe care lucrările de artă
plastică le stabilesc cu
realul ; natura exactă a
acestor raporturi cu reali
tăți atlt de bogate în su
gestii creatoare se dove
desc capabile să defineas
că „viziunea asupra lumi"
— întrepătrundere și sem
nificații infinite pe care o
lucrare de adevărată cali
tate artistică le poate pro
iecta asupra obiectului
material care a constituit
punctul de plecare al ima
ginii artistice. Și pentru a
ne referi doar la pictură,
expozițiile ultimelor luni
au pus în valoare această
complexă relație cu reali
tatea a unora dintre cei
mai reprezentativi creatori
români. Este vorba despre
lucrări a căror dimensiune
fundamentală o consti
tuie patriotismul, despre
lucrări care, hrănindu-se
la surse diverse, beneficia
ză de capacitatea de a co
munica peste diferente de
limbaj, conținuturi româ
nești in forme care cores
pund unor atitudini spiri
tuale permanente și uni
versale. în toate aceste
manifestări — peisajul —
gen cu îndelungi' și fertile
tradiții în plastica româ
nească — s-a dovedit a fi
unul din reperele durabile
in definirea profilului ar
tistic românesc. Mai apte
să-și afle o cale directă
spre sensibilitatea privito
rului. frumusețile variate
ale țării au prilejuit mai
ales pictorilor apropierea
de motive sugerate de via

ta naturii, de spectacolul
.schimbării, trecerii ano
timpurilor. Sînt lucrări
.plasate sub semnul unui
lirism care atestă bucuria
simplă a reîntâlnirilor cu
natura, lucrări care au pus
în valoare '(firește, în suc
cesiunea unei binecunos
cute tradiții artistice) sen
sibilități deosebite, calități
remarcabile în mînuirea
liniei, in diversificarea și
subtila nuanțare a grupa
jelor de culoare. Mai mult
decit atâta, căutările stilis
tice au însemnat — în
contextul unor ample și
foarte frecvente călătorii
de documentare organizate
de Uniunea artiștilor plas
tici in toate zonele tării —
și încercarea de a depăși
simpla consemnare. pur
ilustrativă. Forța de trans
punere poetică a reali
tății, frumusețea realizări
lor unora dintre maeștrii
artei noastre, cum au fost
Pallady, Petrașcu. Iser,
Lucian Grigorescu, Dumi
tru Ghiață, Marius Bunescu. Alexandru Ciucurencu
și alții, au constituit pen
tru multi dintre pictorii
contemporani puncte de
pornire spre noi investiga
ții artistice. Continuind cu
mijloace moderne preocu
parea pentru peisajul ro
mânesc, creatorii contem
porani au dat la iveală eu
personalitate viziuni care
pot fi explicate, de aseme
nea, prin trăsături ale
specificului național, prin
binecunoscuta sensibilitate
față de „solul natal", printr-un adevărat cult al so
lului matern capabil să ex
prime o identitate colec
tivă. Cîteva dintre expo
zițiile deschise in ultimele
luni în Capitală au prile
juit astfel descifrarea unor
valori semnificative. De
talii ale unor autobiografii
lirice sau spații progra
mate. purificate metaforic,
picturi al căror farmec stă
in strălucirea imaginii, dar
și in gravitatea cu care
sint privite motivele au
continuat investigația spa
țiilor românești. Rînd pe
rind. cu forța adevăratei
vocații, expozițiile la care
ne referim au impus aten
ției generale cîteva mani
festări artistice de excep
ție. Iată, de pildă, respira
ția amplă, poematică a lu

cinema
• Mireasma florilor tîrzii : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20. FAVORIT (45 31 70) — 9: 11; 13; 15;
17.15: 19.30. EXCELSIOR (65 49 45) —
9; 11: 13; 15; 17; 19
@ Masca de argint : PATRIA (11 86 25).
— 9: 11.15:- 13,30:
15,45; 18; 20.15,
BUCUREȘTI (15 61 54)
—
9: 11.15;
13,30; 15,45; 18: 20. MELODIA (il 13 49)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Piciu : VICTORIA (16 28 79) — 9;
11; 13: 15: 17,15; 19,30, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20
• Capcana : FESTIVAL (15 63 84) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15

crărilor lui Constantin
Blendea (aflate în expozi
ția deschisă în sălile
Dalles) își află — așa cum
o indică cele cîteva com
poziții monumentale —
punctul de plecare în rea
litatea unor obiecte și pei
saje care i-au oferit da
tele prime ale dezvoltării
și construcției picturale.
Aceeași gravă meditație
pe care privitorul o poate
descifra în aceste compo
ziții de mari dimensiuni se
prelungește în întreg ci
clul „zborurilor" — în care
aripile larg arcuite ale pă
sărilor — adevărate meta
fore ale avîntului și aspi
rației spre lumină, recom
pun ansambluri cu am
ple semnificații simbolice.
Largi orizonturi marine,
peisaje sau naturi statice
în care domină măsura,
echilibrul devin în inter
pretarea lui Constantin
Blendea elemente caracte
ristice ale universului său
imagistic. Toate indică, în
această expoziție care re
prezintă O sinteză a frămintărilor și rezultatelor
ce i-au animat creația în
ultimul deceniu, nu doar
existenta unui teritoriu ar
tistic specific, ci și o ati
tudine reflexivă în fața
naturii și a problemelor
picturii. Iar dacă natura a
constituit punctul de ple
care al lucrărilor — rezul
tatele prezentate în această sinteză retrospecti
vă au indicat prezența
unui spațiu pictural de o
deosebită calitate sensibilă,
o expresie sintetică a for
melor în care culoarea,
pusă pe suprafețe mari (cu
ecouri de frescă uneori),
muzicalizează armonios an
samblul:
Luciditatea — această
conștiință de sine a sensi
bilității care înseamnă tot
odată receptare, deschide
re, cuprindere a lumii — a
însoțit mai totdeauna de
mersul creator. Lucrările,
izvorîte din investigarea a•tentă. lucidă a realității în
conjurătoare, constituie, în
același . timp, oglindă sieși
și lumii primite în rigo
rile artei.
O sensibilitate excepțio
nală, avidă de culoare și
formă, cuprinzînd aceeași
realitate a peisajului ro
mânesc care, cu un mare

• Mușchetarul român : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19
z
• Ciuleandra : STUDIO (59 53 15) —
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,45
• Acasă: VOLGA (79 71 26) — 9; 11;
13; 15; 17: 19
© Ziua „Z« ; AURORA (35 04 66) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
© Recorduri, lauri, amintiri : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Barajul : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
© Pe urmele șoimului ; BUZEȘTI
(50 43 58) — 10; 12; 14; 16; 18
• Iluzii pierdute: VIITORUL (10 67 40)
—15; 17; 19
9 Așa bunic, așa nepot : GLORIA
(47 46 75) — 15,45; 18; 20, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20
©
Cavalerii teutoni :
MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19

„INDUSTRIE Șl PACE" — lucrare de Ion Bițan
unghi de refracție, este
prinsă și fixată în imagi
nea ei artistică, deci trans
figurată, putea fi descifra
tă și in lucrările expozi
ției deschise in sălile Mu
zeului de artă al Republi
cii Socialiste România de
pictorul Sorin Ilfoveanu.
Peisajele lui — sfîrșituri de
iarnă exprimînd o anumită
tristețe de sorginte andreesciană — descopereau
privitorului o vibrație se
cretă, o aură de mister în
realități de o tipicitate co
mună. Zone ale concretului
cotidian — cîteva case, pămîntul răscolit de ultimele
zvîrcoliri ale iernii, silue
ta firavă a oopacilor des
frunziți — deveneau ele
mente catalizatoare ale ex
presiei. Pictura, ca și dese
nele lui Sorin Ilfoveanu,
descoperea un mod al sen
sibilității care implică un
potențial dramatic, un uni
vers spiritual organic con
stituit, care dobindea, ca în
orice exemplu de artă ade
vărată, sensuri morale.
Imaginea unei arte do
minate de grija pentru
accentuarea unor elemente
reprezentative ale realită
ții s-a desprins pregnant și
din expoziția pictorului
Zamfir Dumitrescu. Coleg
de generație cu Sorin Ilfo
veanu. format de aseme,nea sub îndrumarea maes

9 Alarmă : Cota 333 ; PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Voi fi mamă : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 19,30
© Băieți în haine de piele : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
•
Marea
cursă :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30
9 Toate mi se întîmplă numai mie :
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20, GRIVITA
(17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, ARTA
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la
grădină — 20,45
9 Crăiasa zăpezii — 9; li; 13, Acea
pisică blestemată — 15; 17; 19 : DOI
NA (16 35 38)
9 Căpitanul răzbunării : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la
grădină — 21, TOMIS (21 49 46) — 9;
11; 13; 15; 17,15; 19,30, la grădină —

trului
Corneliu
Baba,
Zamfir Dumitrescu s-a do
vedit neobosit în a des
cifra o dată cu imaginile
naturilor sale statice chi
purile variate ale realității
înconjurătoare în perma
nenta ei schimbare. Fasci
nat de concretul materiei,
de strălucirea culorii, de
reflexele schimbătoare ale
luminii răsfrînte pe su
prafața perfect șlefuită a
unui vas de metal sau pe
epiderma merelor. picto
rul, cu aceeași nedezminți
tă preferință pentru gustul
finisării pe detaliu, a de
monstrat încă o dată capa
citatea de a sugera'varie
tatea, diversitatea lucruri
lor într-un ’ univers artistic
creat și ordonat de ra
țiune.
Ne-am oprit la aceste
exemple — cîteva doar din
bogatele manifestări de
artă ale ultimelor luni —
pentru a sublinia o dată
mai mult faptul că reuși
tele angajării, ale respon
sabilității, ale maturității
artistice au la bază o com
plexă investigare a reali
tății; a unei realități bo
gate în semnificații, capa
bile să pună pe deplin în
valoare legătura adâncă
dintre artist și mediul în
care își desfășoară activi
tatea.

Marina PREUTU

20,45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13;
15; 17.15; 19,30
9 Rocky II ; DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
@ Iubirea are multe fete : UNION
(13 49 04) — 10; 13; 16; 19
9 Vulcanul : LIRA (317171) — 15,30;
17.30; 19,30. Ia grădină — 21, PACEA
(71 30 85) — 15; 17; 19
9 Kramer contra Kramer : DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
9 Provocarea dragonului : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20
9 Piedone
In
Egipt t
COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Frați de cruce: FLACĂRA (20 33 40)
— 15; 17; 19
9 Marfă furată : GRĂDINA AURO
RA (35 04 66) — 20,45
9 Kramer contra Kramer : GRĂDINA
PARC HOTEL (17 08 58) — 21

O manifestare dedicată tinereții
capodoperelor, bineînțeles argumen
tată de interpretări de înaltă ținută,
se transformă de la sine într-o fier
binte pledoarie pentru marea muzi
că. Adică, demonstrația trecerii glo
rioase prin timp a acelor vîrfuri ale
artei, care, deși cronologicește se de
părtează de noi, sînt tot mai pre
zente. Pentru că tinerețea capodope
relor, în acest an ai marilor aniver
sări, decretat și An Internațional al
Muzicii, în orice loc ar fi luminată,
desfășurând pagini de Stamitz, Scar
latti, Bach, Haendel, Enescu, Cuclin,
Alban Berg — compozitori sărbăto
riți — se verifică prin amplul dialog
cu marele public, prin ecoul pe care-1 au in fața publicului de toate
vîrstele, mii de iubitori ai muzicii
inițiați sau nu în istoria artelor, în
știința descifrărilor tainelor opusuri
lor muzicale de anvergură, dar înse
tați de cunoaștere, de dorința apro
fundării fenomenului componistic, de
deslușirea acelor relații istorice, es
tetice, filozofice, care dau gravitate
faptelor de cultură. Gale, cum spu
neam, care, lansate cu argumentele
profesionalismului, ale măiestriei,
devin evenimente, așa cum de curînd, în cadrul Festivalului național
„Cîntarea României", sub egida fo
rurilor de cultură locale, a Colegiu
lui Criticilor Muzicali din A.T.M., s-a
impus la Alba lulia și Blaj manifes
tarea intitulată chiar „Tinerețea ca
podoperelor". Pentru că, prin lucră
rile a trei mari muzicieni ai tuturor
timpurilor — Bach, Haendel, Enes
cu — s-a dovedit că în oricare lim
baj, în oricare matrice stilistică ar fi
concepute, oricărui timp ar aparține,
ele pledează incitant în favoarea me
sajului umanist, a ideii de frumos,
de adevăr, depășind condiția efeme
rului, lansînd un fierbinte apel către
urmași. Mai explicit, „Tinerețea ca
podoperelor" a însemnat dezvăluirea
tinereții muzicii lui Bach — cel des
pre care Blaga spunea că și-a urcat
semenii pe cel mai înalt piedestal —
Bach (de la a cărui naștere se împli
nesc 300 de ani), care nu a fost mu
zicianul vremii lui, ci al secolelor
care au urmat, care a mers de la
esența maximă (in partite, pentru
vioară solo, în sonate pentru vioară
solo, in suite pentru violoncel solo),
pînă la impunătoarele pasiuni, de la
aventura brandemburgicelor (concerti
grossi impregnate de spiritul barocu
lui) pină la copleșitoarea Marea
Messă, de la gramatica Clavecinului
bine temperat pînă la „testamentul"
său, cea mai abstractă dintre opere
(cum o numea Webern), demonstrație
de luciditate și intelectualism —
„Arta fugii". ...Dar a însemnat și ti
nerețea muzicii lui Haendel (tot tricentenarul nașterii sale) ; Haendel
cel aplaudat, adulat, editat, cîntat nu
numai în Germania, dar și în Italia
și în Anglia, compozitor cu o debor
dantă productivitate, Haendel celebru
cu două opere chiar la început de
secol XVIII, autor a 32 de oratorii, a
40 de opere, a 12 concerti grossi, a
zeci de volume de muzică de came
ră... ; cel care a știut să-și îmbogă
țească scrisul studiind verva și clari
tatea preclasicilor italieni (Alessan
dro și Domenico Scarlatti, Corelli),
tehnica instrumentiștilor germani,
căutările compozitorilor englezi.„
„Tinerețea capodoperelor" — adică
Muzica lui Enescu — sufletul nos
tru, cel care â făcut saltul muzicii
românești, al școlii componistice ro
mânești în universalitate, Enescu, un
mare clasic, dacă ținem seama de
puterea sa de a se abstrage, de a
se detașa de orice influență, de a
merge la esență, la calitatea ideii ;
Enescu (de la a cărui moarte, la 4
mai, s-au împlinit 3 decenii), un
mare liric, profund, meditativ, așa
cum apare în finalul din „Oedip". în
părțile lente ale primelor simfonii ;
un compozitor cu o excepțională for
ță dramatică — exemplu, Simfonia a
III-a sau Simfonia de cameră — ul
timul său cuvînt, opus îmbibat de
un imens zbucium sufletesc.; Enescu
— mare melodist — și sute de pa
gini vorbesc de imaginația sa sono
ră, de transfigurarea genială a cintecului românesc (să ne oprim doar
la Preludiul la unison, la Sonata a
III-a pentru vioară și pian „în carac-.
ter popular românesc")... Bach,
Haendel. Enescu — adică tinerețea
capodoperelor peste secole, peste
ani, peste anotimpuri, care s-a con
cretizat în această primăvară într-unul dintre cele mai pasionante dia
loguri cu publicul. Pentru că publi
cul a fost acela care l-a solicitat pe
Dan Grigore — marele nostru pia
nist — să reia de cîteva ori Coralul
din Cantata nr. 147, să biseze Partita
in si bemol major sau Toccata și
Fuga în mi minor de Bach. Publicul
a fost acela care l-a aplaudat pe vio
loncelistul Marin Cazacu pentru tăl
măcirea sensibilă, vibrantă a Suitei I
pentru violoncel solo sau pe Martha
Kessler, care a depănat cu finețe, cu
respect pentru adevăr, pentru parfu
mul de epocă, arii din cantate și
opere de Bach și Haendel ; sau a
salutat participările organistului Felician Roșea (cel ce a adunat la Alba

20,00 Telejurnal
20.15 Actualitatea tn economi»
20,25 Unire pentru pacea lumii — Spec
tacol literar-muzical-coregraflc
20,45 Efigii ale muncii — anul XX —
Epoca Ceaușescu • Momentul bi
ruinței. Reportaj
21,00 Cadran mondial — Problema vi
tală a umanității t pacea, dezar
marea
21.15 Pagini din literatura românească
în ecranizarea cineaștilor noș
tri (I)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

călărețului ■lnguratic
GRADINA MODERN (11 07 72) — 21
9 Undeva, cîndva : GRĂDINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 20,45
9 Legenda

teatre
9 Teatrul Național (14 71 71, sala mi
că) : Despot Vodă — 19; (sala Cosmonauților) : Gaițele — 19
9 Filarmonica „Georgo
Enescu44
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Mihaî Brediceanu.
Solistă : Marisa Borinî (Italia) — 19;
(sala Studio) : „Laureațl ai concursu

lulia, în ultimii ani, lîngă minunatul
său instrument sute de melomani),
ale formației „Cantus Serenus" din
Brașov, ale solistului Operei Româ
ne, Florin Diaconescu — în cunoscu
tele „7 cîntece pe versuri de Cl. Ma
rot" de George Enescu — ale forma
ției clujene „Collegium musicum
academicum"
(flautistul Gavriil
Costea, oboistul Aurel Marc, violon
celista Use Herbert, clavecinista Ecaterina Botar — fiind specialiști în
luminarea muzicii baroce) ; ca să nu
mai vorbim de receptivitatea sa față
de aplombul, de stilul modern prin
care Liliana Bizineche. solistă a Ope
rei Române din Cluj-Napoca (o fru
moasă voce de mezzosoprană), a dat
un plus de viață, de. autenticitate
celor două cantate de tinerețe ale
lui Haendel, așa cum a ovaționat cu
plul clujean Vasile Horvath (vioară)Judith Molnar (pian) pentru inteli
gența, virtuozitatea, claritatea cu
care a străbătut Sonata a III-a „în
caracter românesc" de George Enes-

Cuvîntul publicului
într-o manifestare
de anvergură
cu, pagină unicat în literatura uni
versală.
Publicul 1 De fapt, cine a fost pu
blicul celor trei seri muzicale ale Al
bei Iulii, ale dimineții muzicale de
la Blaj 7 „De cînd am început pre
gătirile acestei prime ediții a ciclu
lui de concerte -Tinerețea capodo
perelor» — manifestare în cadrul
Festivalului
național
-«Cîntarea
României» — spunea loan Sicoe, pre
ședintele Comitetului județean de
cultură și educație socialistă Alba —
atît noi, cît și Moise Ruzneac, di
rectorul Școlii populare de artă, și
Gheorghe Jurcă, directorul Centru
lui județean de îndrumare a mișcării
artistice de amatori, și Purdea Va
sile, primarul municipiului, am
simțit interesul cu totul special al
sutelor de melomani. Ni s-au cerut
informații, detalii de repertoriu, de
program, organizarea unor întâlniri
cu interpreții de frunte ai muzicii
românești care urmau să ne fie oas
peți, nu numai aici, în Alba lulia,
dar și la Blaj, nu numai la casa de
cultură, dar și în licee și într-una
din principalele noastre unități eco
nomice și la celebra noastră biblio
tecă Bathyaneum". ...Și avea drep
tate loan Sicoe, pentru că în mijlo
cul unei săli-expoziție tapetate de
covoare ce aminteau de minunate
basme orientale, printre explicații
despre tehnologia fabricației. Matilde
Giindish, inginer-șef la INCOV, a
găsit timp să aprecieze că printre
spectatorii melomani se află și fetele
cunoscutei întreprinderi 1 Mai mult,
se întreba : „Oare cei 5 000 mp de țe
sături pe zi, cele 180 de modele în
peste 45 de nuanțe, îmbinările- rafi
nate, compozițiile de stiluri (oriental,
romantic, românesc, clasic), propune
rile de noi desene, care de la carte
lurile automate ajung, spre final, la
-Secția de înnobilare» — nu înseam
nă toate acestea atitudini artistice,
dragostea de frumos, gust, rafina
ment — căi sigure către artă, către
înțelegerea muzicii ? !“ La o întîlnire
eu profesorii de muzică din Alba lu

lia, de asemenea la Blaj, cu partici
parea Iui Dionisie Heljoni — prima
rul orașului — s-a amintit nu numai
despre tradiția acestor locuri de pămînt românesc încărcate de istorie,
despre Alba lulia Marii Uniri sau
despre corifeii Școlii Ardelene, ci și
despre faptul că nici o istorie a mu
zicii românești nu poate să fie scrisă
fără a nota și primele reprezentații
de teatru liric care au avut loc pe
aceste meleaguri sau primele re
uniuni corale studențești ale Blajului
„cel luminat" sau primele șezători
muzicale... și mai ales despre tînăra
generație. Mai clar, despre cuvîntul
tinerei generații care începe să selec
teze din vraful de evenimente artis
tice fapta de artă adevărată, care se
adună să asculte muzică bună ori de
cite ori i se oferă prilejul (așa cum
s-a întîmplat și în zilele acestui fes
tival), care, dacă ne referim la eleviimuzicieni, cu ajutorul profesorilor
lor au reușit să alcătuiască mici for
mații — un cvartet, un trio, o or
chestră de muzică veche, dirijată de
prof. Ioan Haplea, cu un repertoriu
din perioada medievală etc. — să se
impună chiar în Festivalul național
„Cintarea României". „Dar să nu
uitați, completa Iacob Mîrza, bib
liotecar principal la Bathyaneum, că
există și un public bine informat,
inițiat, care știe cînd apare un disc
bun, o carte bună de muzică, me
lomani pentru care „Bach — Haen
del — Enescu" a însemnat un regal
de muzică, mai ales că pe podium
au suit Dan Grigore, Martha Kes
sler, Marin Cazacu...".
în dimineața în care am fost la
Bathyaneum în Aula Magna, cercetă
torul Iacob Mîrza vorbea în șoaptă să
nu tulbure parcă secolele de cultură.
Povestea despre cele 60 000 de cărți
ale celebrei biblioteci, cărți tipărite în
30 de limbi, predominantă fiind lim
ba latină, despre cele 30 000 de cărți
ornamentate în „zopstill" — combi
nație cunoscută între rococo și cla
sicism, despre fondul de manuscrise
și incunabule care-i dau un caracter
unic — date prin care se impune a
fi reprezentativă printre bibliotecile
europene ale secolului XVIII, despre
Codex Aures — celebrul manuscris
al secolului IX aparținînd renașterii
carolingiene, despre tezaurul de do
cumente din toate domeniile știin
ței, culturii... Cît privește pe cei ce
iubesc muzica, pentru o clipă i-a
lăsat să-și odihnească ochii, să-și
lumineze sufletul privind Graduale
„in pergamena scriptum" de la sfîrșit de secol XV sau Lectionale din
secolele XIV—XV sau Codex Hymnarius, de la mijloc de secol XVI la
mijloc de secol XVII....... In ple
doaria pentru tinerețea capodopere
lor — spunea prof. Doina Feneșan
— am simțit că se adună nu numai
dragostea pentru muzică, ci și dra
gostea pentru istorie și bucuria aces
tei primăveri. într-un fel, toate con
verg spre lumina adevărului pe care
n-ai putea s-o înțelegi aici, la Alba
lulia, dacă nu mergi într-o școală,
dacă nu zăbovești pentru o clipă în
tr-o fabrică, dacă nu treci pe la
Muzeul Unirii, dacă nu pășești pra
gul Bathyaneum-ului... In toate
este o muzică și toate acestea se
răsfrîng în bucuria marelui public de
a asculta Muzică."

Smaranda OȚEANU
Stefan DJN1CA

corespondentul „Scînteii"

Creația tehnico-științificâ
— în sprijinul producției
Unul dintre vizitatori ia în mînă
o carcasă metalică, o cintărește in
palmă preț de. citeva secunde, ii
cercetează finisajul, după care il
întreabă pe cel care prezenta în
expoziție standul întreprinderii
mecanice de mașini și utilaj mi
nier din Baia Mare ce greutate
avea inițial această piesă. „7 kg,
i se răspunde, iar acum, după
noua tehnologie, carcasa n-are decît
0,5 kg !“ Deci se economisesc
dintr-o dată 6,5 kg de metal la
confecționarea unei singure piese.
Dar la zeci de mii ? ! Noutatea,
rostită răspicat, îi incită pe cei din
jur la comentarii. Chiar și vizita
tori mai puțin interesați de dome
niul construcțiilor de mașini și
utilaj minier devin curioși, se
apropie să vadă reperul aflat sub
observație și convin cu toții că
uneori nici nu bănuim cît de va
loroase sint asemenea realizări ale
creației tehnice de masă.
Scena de mai sus a fost surprin
să de reporter în expoziția intitu
lată „Creativitate, productivitate,
calitate, eficiență" organizată de
către Consiliul județean de educa
ție politică și cultură socialistă
Maramureș, infățișînd cele mai
valoroase creații tehnico-științifice
realizate în județ în actuala ediție
a Festivalului național „Cîntarea
României". Și ca să mai notăm
două exemple, vom menționa că
printre creațiile tehnice ale aces
tei etape se înscriu la loc de cinste
cele din domeniul exploatării și
preparării minereurilor neferoase,
care deține 35 brevete de invenții.
De pildă, noua tehnologie și siste
mul, de exploatare a zăcămîntului
Borzaș de la Exploatarea minieră
Sâsar conduc la dublarea produc
tivității muncii, iar noua tehnolo
gie de obținere din materii prime
indigene a unor reactivi, spumanți
necesari preparării minereurilor
reduce importul cu zeci de mili
oane lei pe an.
Transpunînd în fapte zi de
zi îndemnul tovarășului Nicolae
Ceaușescu. secretar general al
partidului, de a cultiva cu răspun
dere spiritul revoluționar avîntat,
ampla întrecere a muncii și crea
ției care este Festivalul „Cîntarea

rilor Internaționale". Valentin Sandu
— pian — 17,30
9 Opera Română (13 18 57) :
Seară
românească de balșt — 18
9 Teatrul de operetă (14 80 11) : Pa
rada melodiilor — 18,30
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Unchiul Vanea (premieră) — 19; (sa
la Grădina Icoanei, 11 95 44) : O zi de
odihnă — 19
9 Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu
camelii — 19
9 Teatrul Foarte Mia (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 10
9 Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Avea două pistoale cu ochi albi și
negri — 19
9 Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru) : Cum vă place — 18; (sala
Studio) : Variațiunl pe tema dragos
tei — 19

României" întreține mereu nestin
să flacăra pasiunii pentru nou,
pentru învingerea rutinei și a ve
chiului depășit, căutarea neosteni
tă a unor soluții cît mai eficiente
care să răspundă problemelor prio
ritare ale economiei, în care se va
lorifică înțelepciunea și hărnicia
acestui popor, bogățiile patriei.
în actuala ediție a festivalului
muncii și creației. în județul Ma
ramureș au fost soluționate pe ca
lea creației tehnico-științifice de
masă 2 900 obiective cu participa
rea a peste 42 500 oameni ai mun
cii. Cît despre eficiența lor econo
mică cîteva cifre sînt grăitoare :
618 milioane lei spor de producție,
429 milioane lei reducere a impor
tului. 223 milioane lei reducere a
cheltuielilor de producție, 84 mili
oane Iei spor de beneficii.
Problemele prioritare abordate
și soluționate în această perioadă
pe calea creației tehnico-științifice
de masă se referă la exploatarea
și prepararea zăcămintelor sărace,
modernizarea proceselor tehnologi
ce în metalurgia neferoasă, îmbu
nătățirea calității concentratelor
miniere și a produselor metalurgi
ce, perfecționarea tehnologiilor și
utilajelor miniere, valorificarea
superioară a elementelor utile din
minereurile exploatate, ca și a re
surselor locale de materii prime
nemetalifere.
Prin fața standurilor cu expo
nate se perindă mineri, metalurgiști. constructori de mașini, cer
cetători, studenți, oprindu-se o cli
pă pentru a reține noutatea si su
gestia unei creații, comentînd in
geniozitatea designului ori valoa
rea educativă a gestului celui care
caută cu înfrigurare forma ideală
a soluției imaginate. Expoziția
i..Creativitate, productivitate, cali
tate, eficiență", ca și simpozionul
ce i-a marcat deschiderea conferă
un caracter fertil cunoașterii și
popularizării preocupărilor unui
mare număr de oameni ai muncii
într-un domeniu de cel mai larg
interes al educației și producției.

Gheorqhe SUSA

corespondentul „Scînteii"

(sala Majestic,
14 72 34) ; Jocuri crude — 19;
(sala
Giulești, .18 04 85) : Hotel „Zodia ge
menilor44 — 15
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Anotimpul
varietăților — 19
© Ansamblul „Rapsodia Română44
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18
9 Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) :
Muzicanții veseli — 15; Cenușăreasa
— 18
0 Teatrul „Țăndărică4* (15 23 77), la
Teatrul de vară „23 August44) : Tîndală cloșcă — 19; (sala Cosmo.nauților) : Tigrișorul Petre — 10; Nu vor
biți în timpul spectacolului — 15,30
9 Circul București (10 41 95) ; Vede
tele circului din Varșovia — 19
0 Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Căsătoria — 19
9 Teatrul Giulești
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NOUA INIȚIATIVĂ DE PACE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

CHEMAREA SI APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEISI UNITĂȚII SOCIALISTE
Afacerilor Externe, de alte persoane
oficiale române.
La sosire, oaspeții au fost salutați
cu cordialitate de Constantin ZanPreședintele Republicii Finlanda,
fir, președintele Consiliului popular
Mauno Koivisto, a depus, joi dimial județului Argeș, de alți reprezen
neața, o coroană. de flori la Monutanți' ai organelor locale de stat.
mentul eroilor luptei pentru liberta
în continuare, le sediul Consiliului
tea poporului și a patriei, pentru
popular județean a fost prezentată
socialism.
dezvoltarea economică și socială a
La solemnitate au luat parte mem
acestei zone a țării, îndeosebi în ul
bri ai conducerii Ministerului Aface
timele două decenii. Au fost evi
rilor Externe, Ministerului Apărării
dențiate realizările înregistrate în
Naționale, ai Consiliului popular al
domeniul industrializării, al moderni
municipiului București.
zării agriculturii, amploarea activită
_ Au fost de față persoanele oficiale
ții de construcții de locuințe și de
finlandeze care îl însoțesc pe înaltul
edificii social-culturale, acțiunile în
oaspete în vizita sa în țara noastră.
treprinse
pentru îmbunătățirea con
O gardă militară a prezentat ono
tinuă a nivelului de trai, material și
rul. Au fost intonate imnurile de
spiritual, al tuturor locuitorilor.
stat ale Republicii Socialiste Româ
A fost vizitată apoi întreprinderea
nia și Republicii Finlanda.
de autoturisme din Pitești. Președin
După depunerea coroanei de flori
telui Republicii Finlanda, celorlalți
s-a păstrat un moment de reculegere.
oaspeți le-au fost prezentate aspecte
Cel prezenți au vizitat apoi ro
privind organizarea producției și a
tonda monumentului.
muncii în această modernă unitate
(Agerpres)
a industriei noastre, preocupările în
direcția înnoirii și diversificării mo
delelor de 'autoturisme, a ridicării
Oaspeți ai județului Argeș continue a performanțelor lor tehni
ce și calitative. S-a subliniat că o
în cursul zilei de joi, președintele
mare parte din producția de autoRepublicii Finlanda, Mauno Koivisto, • turisme este livrată unor beneficiari
și soția sa, Tellervo Koivisto, împre
din aproape 30 de țări. Oaspeților
ună cu celelalte persoane oficiale
le-au fost prezentate tipurile și va
finlandeze, a făcut 6 vizită în județul
riantele autoturismelor de oraș și de
Argeș.
teren „Dacia", „Oltcit" șiARO, ce se
produc în țara noastră, prilej de a
Șeful statului finlandez a fost în
soțit de Ioan Totu, viceprim-miniscunoaște nemijlocit realizările româ
nești în acest domeniu.
tru al guvernului, Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministerul
S-a vizitat, în continuare. Stațiunea

Depunerea unei coroane
de flori

A apărut:

NICOLAE CEAUSESCU
9

Cuvîntare

la

Plenara

lărgită

a

Consiliului

Național al Agriculturii, Industriei Alimentare,

Silviculturii

și

Gospodăririi

Apelor

— 31 mai 1985 —
EDITURA POLITICĂ

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
țelegerilor convenite cu prilejul
prim-ministru al Guvernului Repu
convorbirilor și întilnirilor dintre
blicii Socialiste România, a primit,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
la 6 iunie, pe Zenon Komender,
varășul Wojciech Jaruzelski, ă
vicepreședinte al Consiliului de Mi
fost exprimată hotărârea de a se
niștri al R. P. Polone, care s-a aflat
acționa pentru dezvoltarea. în conti
in vizită în țara noastră.
nuare, a relațiilor româno—polone pe
Oaspetele a rugat să se transmită
multiple planuri.
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
în acest context, au fost sublitar general al Partidului Comunist . niate posibilitățile care există pen
Român, președintele Republicii So
tru lărgirea conlucrării bilaterale pe
cialiste Românte. un cald salut și
plan economic, tehnico-științific, cul
cele mai bune urări din partea to
tural și în alte sectoare de interes
comun.
varășului Wojciech Jaruzelski, primsecretar al Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
în aceeași zi. in Capitală ' s-au
președintele Consiliului de Miniștri
încheiat convorbirile dintre tovarășa
al R.P. Polone.
Alexandrina Găinușe, viceprim-miPrimul ministru al guvernului ro
nistru al guvernului, și Zenoh Komân a mulțumit si a rugat, la
mender, vicepreședinte al Consiliului
rândul său. să se transmită, din
de Miniștri al R.P. Polone. Au fost
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu.
stabilite căile de acțiune pentru
un salut călduros și cele mai bune
intensificarea colaborării dintre cele
urări tovarășului Wojciech Jaru
două țări în domeniile turismului,
zelski.
sănătății si construcției de locuințe,
în cadrul întrevederii a fost evi
precum și în ceea ce privește extin
dențiat rolul determinant al dialo
derea și diversificarea schimburilor
gului la cel mai inalt nivel în evo
reciproce de mărfuri.
luția ascendentă a relațiilor de
La întrevederi a luat parte Boguprietenie și colaborare dintre cele
slaw Stahura, ambasadorul . R.P.
două fări și popoare. în spiritul înPolone la București.

Planul la export - realizat
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de cercetare și producție viticolă
Ștefănești. Aici oaspeții au fost
informați despre rezultatele obținute
de colectivul de specialiști în direc
ția valorificării terenurilor în pantă
prin plantații viticole, a creării unor
soiuri de viță de vie și sorturi .de
vin mult apreciate atît în țară, cit și
de beneficiarii de peste hotare.
Președintele Republicii Finlanda a
semnat în cărțile de onoare ale uni
tăților vizitate. Oaspetele a apreciat
realizările obținute, și a adresat co
lectivelor acestor unități urări de
noi succese în activitatea ce o des
fășoară.
în onoarea președintelui Republi
cii Finlanda, președintele Consiliului
popular al județului Argeș a oferit
un dejun.
în cursul după-amiezil oaspeții
s-au înapoiat în Capitală.

Primirea șefilor misiunilor
diplomatice
Joi după-amiază, președintele Re
publicii Finlanda, Mauno Koivisto,
a primit, la Palatul din Piața Victo
riei; pe șefii misiunilor diplomatice
acreditați în țara noastră, cu care
s-a întreținut într-o atmosferă cor
dială.
A fost de fată Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministerul
Afacerilor Externe.
Au participat oficialitățile finlan
deze care îl însoțesc pe înaltul
oaspete în vizita sa în țara noastră.
(Agerpres)

Cronica zilei
La librăria „Mihai Eminescu" din
Capitală a fost lansată; joi. antolo
gia „Kanteletar", culegere de rune
■ traditionale finlandeze alcătuită de
Elias Lonnrot și publicată de Edi
tura Univers. Autorul culegerii,
pasionat culegător de folclor, care a
alcătuit și publicat, de asemenea,
epopeea națională finlandeză „Ka
levala". prezintă în acest volum peste
50 de rune, selectate din marea
carte populară „Kanteletar", cp în
mănunchează peste 700 poeme, re
prezentînd. după aprecierea sa. „flo
rile alese" ale liricii folclorice fin
landeze. Antologia este structurată. în
trei secțiuni, runele inserate în
volum ilustrând mitologia, obiceiuri
și tradiții din popor, precum si fru
musețea si expresivitatea străvechiu
lui cîntec folcloric finlandez.
(Agerpres)

vr

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 7 iunie, ora 20—10 iunie, ora
20. In țară : Vremea va fi caldă, în
deosebi în sudul țării.
Cerul va fi
schimbător, temporar moros. Pe alocuri,
în vestul, centrul ..și nordul țării..yor
cădea ploi mai ales sub formă de avetse, însoțite de descărcări electrice.
In .rest, se vor semnala ploi șl descăr
cări electrice cu totul izolate. Vîntul
va sufla slab pini la moderat, cu in
tensificări de scurtă durată, predominînd din sectorul vestic. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 8 și 18
grade, iar cele maxime, în scădere
ușoară in nord, vor fi cuprinse intre
20 și 30 de grade, mai ridicate la în
ceputul intervalului in sud. Izolat vor
fi condiții de grindină. In zonele de
deal șl de munte din vestul țării pre
cipitațiile vor fi mai abundente.
In
București : Vremea va fi caldă, cu ce
rul schimbător, favorabil descărcărilor
electrice și ploii slabe spre ■ sfirșitul
intervalului. Vint slab pină la mode
rat. Temperaturile minime vor oscila
intre 14 și 17 grade, iar cele maxime
între 27 și 30 de grade, mai ridicate
la Începutul intervalului.

ritmic și integral I
(Urmare din pag. I)

lui la export sînt aprovizionarea rit
mică a locurilor de muncă cu ma
terii prime, materiale, piese de
schimb și subansamble, utilizarea de
plină a timpului de lucru, folosirea
cu randament superior a mașinilor și
utilajelor.
în lumina indicațiilor și orientări
lor secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, or
ganele centrale, ministerele, centra
lele industriale și colectivele de în
treprinderi au obligația de a face
totul, de a întreprinde acțiuni con
crete, ferme pentru ca activitatea,
dc export să cunoască o îmbunătă
țire radicală in toate sectoarele, pen
tru onorarea integrală și Ia termene
le prevăzute a obligațiilor- la export,
pentru soluționarea din timp a tu
turor problemelor legate de derula
rea contractelor încheiate cu parte
nerii externi. In acest sens, așa cum
a indicat conducerea partidului, este
necesar ca pînă Ta data de 20 a fie
cărei luni să fie rezolvate toate pro
blemele care privesc buna desfășu
rare a producției pentru export din
luna următoare, astfel îneît din pri
mele zile ale acesteia planul de ex
port să fie riguros îndeplinit și să

se asigure livrarea la timp a tutu
ror comenzilor. Faptele demonstrea
ză că printr-o organizare ireproșabi
lă a producției și a muncii, printr-un
sprijin nemijlocit, eficient, la fața
" '
locului, din partea ministerelor, centralelor și organelor de partid, concretizat în rezolvări practice și operative ale tuturor problemelor producției, este pe
posibil
ca în luna' iunie
lunile
următoare planul la export să
fie îndeplinit exemplar, ritmic și
integral și chiar depășit. Există, in
acest sens, toate condițiile tehnice
și materiale, precum și forța de mun
că necesară. Hotărâtoare este acum
valorificarea cu maximum de ran
dament și eficiență a tuturor acestor condiții. Revine .deci organe
lor și organizațiilor de partid din
unitățile economice marea răspunde
re de a dinamiza energiile și iniția
tivele creatoare ale oamenilor mun
cii, de a asigura mobilizarea plenară
a acestora pentru ca pretutindeni, în
toate .întreprinderile, planul la ex
port pe luna iunie și pe întregul an
să fie îndeplinit integral, în condiții
de calitate și eficiență cit mai ridi
cate — așa cum o cei/ interesele
economiei naționale, ale noastre, ale
tuturor.

TIMIȘ : Producție fizică peste prevederi
Acționînd cu spirit de răspundere
pentru organizarea superioară a
muncii, întărirea ordinii și disci
plinei, utilizarea eficientă a mașini
lor si instalațiilor, introducerea si
extinderea în procesul de fabricație
a unor tehnologii moderne de
înalt randament, oamenii muncii
dintr-un număr de 84 unități eco
nomice din județul Timiș au înche
iat primele cinci luni ale anului cu
o depășire a planului la producțiamarfă industrială în valoare de
peste 700 milioane lei. Valorificînd
superior materiile prime si mate
rialele si reintroducînd în circuitul

economic un volum sporit de ma
teriale recuperate si recondiționate,
colectivele din aceste unități frun
tașe au livrat suplimentar econo
miei naționale 552 tone laminate
finite pline. 113 tone utilaje teh
nologice pentru lucrări miniere si
metalurgie, produse ale industriilor
electrotehnice, electronice si tehni
cii de calcul in valoare de 25 mi
lioane lei, tricotaje, confectii-textile si alte produse deosebit de so
licitate de beneficiari din tară și
parteneri de peste hotare. (Cezar
Ioana).

LUDUȘ : Construcții social-edilitare
Prin darea in folo
sință a apartamentului
cu numărul 300, în
centrul orașului Luduș
a prins contur un nou
și frumos cartier —
„Independența". Pină
In anul-1969, cind a fost
declarat oraș, Ludușul
era, ca multe alte sate
din Cimpia Transilva
niei, o localitate eminamente
agricolă.
După Congresul al IXlea al partidului, Lu
dușul a cunoscut o pu-

ternică dezvoltare eco
nomică și urbanistică.
In această perioadă au
fost construite peste
2 000 de apartamente
confortabile. Totodată,
prin darea in folosință,
la începutul anului
1983, a complexului ho
telier „Transilvania",
orașul Luduș a fost co
nectat și la circuitul
turistic.
Concomitent cu trans
formările urbanistice,
orașul a cunoscut o

dezvoltare economică
fără precedent. Aici au
fost construite impor
tante
capacități de
producție, între care
întreprinderea de in
dustrializare a sfeclei
de zahăr, fabrica de
anvelope și fabrica de
lapte praf. Ludușul de
venind azi unul din
înfloritoarele
centre
urbane și economice
ale județului Mureș. •
(Gheorghe Giurgiu).
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omenie, luptător neobosit pentru
înlăturarea pericolelor ce amenin
ță viața popoarelor, pentru dezar
metalul necesar construcției pașni
mare și pace. Aceste documente
ce, metal din care se realizează
mobilizează energiile și voința tu
sute și mii de produse trebuincioa
turor fiilor României socialiste,
se vieții noastre zilnice, traiului
pentru că ele sînt în consens cu
pașnic al poporului nostru. Știm că
dorința noastră fierbinte de pace și
metalul a slujit și mai poate sluji
frățească înțelegere între toate ță
încă și războiului. Noi nu dorim rile și popoarele lumii.
însă aceasta. Vocația românilor este
Și noi, constructorii doljenl, in
o vocație de pace. Așa ne-a fost
numele cărora semnez aceste cu
transmisă din moși-strămoși, așa
vinte rostite din adincul inimii, ane-a învățat însăși istoria milenară semenea tuturor oamenilor muncii
din patria noastră, ne exprimăm
a neamului. Ne-am apărat de năvă
lirile altora, dar niciodată n-am
deplina adeziune la acest APEL la
rațiune, la unitatea tuturor forțelor
asuprit pe alții. Așa sintem și
acum. In plus, idealurile construc
democratice și progresiste, a tutu
ției socialiste — promovate de
ror popoarelor lumii pentru a de
partid și îmbrățișate de întreaga
termina trecerea grabnică la mă
națiune — ne dau temeiul să cre
suri practice de reducere a cheltu
deam cu toată tăria în imperativul
ielilor, a efectivelor militare și ar
păcii ca principală condiție pentru ~ mamentelor, asigurând astfel inde
înfăptuirea a tot ceea ce am hotăpendența popoarelor grav amenin
rit să realizăm.
țate de actualul curs periculos al
Poporul român a chemat nu
vieții mondiale.
o dată guvernele, popoarele din Eu
De mulți ani luorez pe șantierele
ropa, Statele Unite și Canada la o
judecată mai aprofundată asupra
pericolelor uriașe pe care le pre
zintă un eventual nou război mon
dial' asupra însăși existenței umani
tății. Trebuie să fie folosită orice
Omenirea se află Intr-un moment
posibilitate de negocieri intre păr
hotărîtor, cind trebuie să ia o de
țile deținătoare de arme nucleare
cizie de care depinde viitorul ei,
în scopul de a determina oprirea
însăși existența vieții pe pămînt.
înarmărilor, lichidarea tuturor aces Meseria
mea de medic este indiso
tor arme.
lubil legată de om, de bătălia no
De aici, de la Galați, noi, siderurbilă pentru viață, pentru sănătate,
giștii, sintem hotărîți să ne alătu
lată de ce consider că actuala cursă
răm din nou glasul, împreună cu
a înarmărilor reprezintă un adevă
întregul nostru popor, tuturor po
poarelor. care luptă pentru pace și rat atentat împotriva umanității.
dezarmare, pentru făurirea unei
Pentru noi, cei care facem
lumi fără arme și fără războaie, o
parte din familia socialistă a
lume a păcii și bunăstării.
României, este o mare cinste că în
fruntea luptei pentru pacea lumii
Cornel BOCA
se situează conducătorul nostru
Erou al Muncii Socialiste,
iubit și stimat, tovarășul Nicolae
maistru principal
Ceaușescu, omul care de două de
la Uzina furnale-aglomerare,
cenii conduce cu strălucire destine
Combinatul siderurgic Galați
le patriei. Noile inițiative de pace
ale secretarului general al partidu
lui — Chemarea și Apelul F.D.U.S.
— dau expresie voinței ferme a
poporului român de a-și uni efor
tiativă a iubitului nostru conducăturile cu celelalte popoare ale
tor de partid și de tară, tovarășul
lumii pentru oprirea cursei inarNicolae Ceaușescu ■— om de aleasă

Vocația muncii — vocația păcii
Chemarea Consiliului Național al
F.D.U.S., Apelul pentru dezarmare
și pace au dat expresie dorinței
fierbinți de pace și prietenie ale
întregului popor român. Noi, siderurgiștii, sintem minări că Româ
nia se află constant in avanpostul
luptei națiunilor lumii pentru
dezarmare, prin numeroasele ini
țiative ale președintelui Nicolae
Ceaușescu, cunoscut în întreaga
lume drept un neobosit promotor
al păcii, al luptei popoarelor pen
tru afirmarea dreptului lor sacru
de a trăi în liniște și deplină si
guranță. Ca vicepreședinte al Con
siliului Național al Oamenilor
Muncii, m-arn aflat în repetate rinduri în preajma secretarului gene
ral al partidului nostru, președin
tele țării, în momente ale luării
unor decizii de mare importanță,
hotărîtoare pentru progresul operei
de construcție a societății noastre
socialiste. Toate asemenea decizii
poartă amprenta dorinței noastre, a
tuturor românilor de pace.
Pentru a înfăptui tot ceea ce
ne-am propus, tot ceea ce s-a. hotăfît la istoricul Congres al XIIIlea al partidului. avem nevoie de
pace. Realizările din ultimii 20 de
ani din țara noastră demonstrează
cu puternica forță a faptelor
ce poate face un popor liber in
vreme de pace. Stă in puterea
noastră să realizăm incă și mai
mult, să ne ducem la îndeplinire
și să ne depășim proiectele — iar
aceasta chiar în pofida unor con
diții economice conjuncturale inter
naționale nu întotdeauna favorabi
le. Pentru aceasta avem nevoie de
pace. Eu și tovarășii mei plămădim
metal în cea mai mare cetate de
foc a țării, ridicată, asemenea mul
tor altor unități economice indus
triale, în anii cei mai fertili din
întreaga istorie românească, „Epoca
Nicolae Ceaușescu". Noi plămădim

ROȘIORI DE VEDE
Apă încălzită cu ajutorul
energiei solare
Consiliul popular al orașului Ro
șiori de Vede acordă o atenție deo
sebită valorificării potențialului
energetic solar. A fost dată în ex
ploatare o nouă instalație pentru
încălzirea apei menajere cu aju
torul energiei solare, panourile
fiind fabricate Ia întreprinderea de
aparataj și accesorii din municipiul
Alexandria. De noua instalație be
neficiază peste 500 de apartamente,
realizindu-se importante economii
de combustibil. în prezent se află
in curs de finalizare lucrările la o
altă instalație asemănătoare, pen
tru incă 112 apartamente. (Stan
Ștefan).
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rabil. Desigur, toate aceste aspecte
merită o analiză atentă pentru a asi
gura soluții pe măsura posibilităților
echipei noastre reprezentative, care
are datoria ca. pe drumul spre cali
ficarea la turneul final al campiona
tului mondial, să meargă de acum
încolo cu mult mai multă decizie, cu
voința fermă de a învinge în parti
dele viitoare.

V. MIRONESCU
★

In clasamentul grupei conduce
Anglia — 8 puncte, urmată de Irlan
da de Nord — 6 puncte (ambele
din cite 5 meciuri), Finlanda — 6
puncte (din 6 meciuri). România —
4 puncte (din 4 meciuri) și Turcia
— zero puncte (din. 4 meciuri).
Următorul meci al grupei se va
juca la 28 august între echipele
României și Finlandei.

★

ZORICH 6 (Agerpres). — Federa
ția internațională de fotbal (F.I.F.A.)
a hotărât, joi, în cadrul unei re
uniuni ținute la Ziirich, în Elveția,
să excludă pe o perioadă nelimita
tă toate echipele engleze de club
de la competițiile intercluburi pe
plan mondial, ca urmare a tragediei
de săptămîna trecută de pe stadionul
„Heysel" din Bruxelles, relatează agentiile Associated Press. U.P.I. și
France Presse. Această decizie nu se
referă. însă, la echipa națională a
Angliei.
NATAȚIE. La campionatele de
natație ale R.D. Germane,
Silke
Hoerner a stabilit un nou record
mondial în proba feminină de 200 m
bras cu 2’28”33/100.
SCRIMA. Concursul de spadă de
la București a fost cîștigat de tînărul
scrimer Bogdan Țănoagă, de la Clu
bul sportiv „Triumf". Pe locurile
următoare s-au situat A. Teodorescu (Progresul București) și N. Gavran (Școala sportivă. „Steaua"
București).
FOTBAL
La Stockholm, în meci
pentru preliminariile campionatului
mondial de fotbal (grupa a 2-a euro
peană), echipa Suediei a învins cu
scorul de 2—0 (0—0) formația Ce
hoslovaciei. Golurile au fost marcate
de Prytz (min. 77, lovitură de la
11 m) și Larsson (min. 86). în cla
samentul grupei conduce R.F. Ger
mania — 10 puncte, urmată de
Suedia, Portugalia — cu cite 6
puncte, Cehoslovacia — 3 puncte
(toate din cite 5 jocuri disputate)
și Malta 1 punct (din 6 partide)

pentru construcții de locuințe din
acest județ Înfloritor, sector de ac
tivitate care evidențiază cu preg
nanță spectaculoasele înfăptuiri ale
orânduirii noi, socialiste posibile
doar în condiții de pace. Noul cen
tru civic al Craiovei, celelalte zece
cartiere ale orașului, precum și
ansamblurile urbanistice din Băilești, Calafat, Filiași și Segarcea,.
care totalizează peste 60 000 apar
tamente, sînt dovezi grăitoare ale
potențialului nostru constructiv,
ele reprezentînd „armele
*
1 noastre
ce le făurim într-o tară liberă, și
independentă. în numele vieții, al
viitorului. copiilor noștri, spunem
un NU hotărât războiului, un NU
ferm înarmărilor ! Să triumfe pa
cea și înțelegerea între națiuni, să
triumfe rațiunea și viața pe pămînt!

Intj. Ion ROȘU

șef de brigadă
la Trustul de antrepriză generală
construcții-montaj Dolj'

Cu gîndul Ia viitorul umanității

Pentru triumful rațiunii
Chemarea și Apelul Frontului
Democrației și Unității Socialiste
reprezintă o nouă și strălucită ini-

Helsinki, în preliminariile campionatului
mondial de fotbal

La Helsinki, în preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal (grupa
a IlI-a europeană), ieri seară s-a
disputat meciul dintre echipele re
prezentative ale României și Finlan
dei. După cum este cunoscut din
transmisia directă la stațiile noastre
de radio și televiziune, partida s-a
încheiat la egalitate 1—1 (1—1). Sco
rul a fost deschis de echipa Româ
niei, in minutul 7, ca urmare a unei
acțiuni inspirate a lui Hagi. După
primirea golului, gazdele au ieșit la
joc, forțind egalarea, pe care au ob
țin ut-o in minutul 27, prin Lipponen.
Deși în repriza secundă, mai ales
spre final, jucătorii noștri au domi
nat partida, ei n-au găsit soluția de
a schimba scorul in favoarea lor, iro
sind cîteva ocazii dare.
Jocul în forță și in viteză al echipei
finlandeze, în special în prima parte
a meciului, a arătat că nu degeaba
s-a vorbit în ultimul timp despre ca
litățile și rezultatele acestei echipe.
Este, intr-adevăr, o echipă redutabilă'
pe terenul propriu, cu calități fizice
deosebite. în meciul de ieri, echipa
României a avut de cîteva ori in
față golul victoriei. Dar forța fizică
a echipei finlandeze, vestita „gră
madă" în careul formației adverse, a
creat și ea destule probleme echipei
noajstre reprezentative. Trebuie spus
însă că forța fizică' și elanul echipei
finlandeze puteau fi învinse de teh
nica superioară a fotbaliștilor români
dacă, subliniem, din punct de vedere
tactic echipa noastră ar fi acționat
omogen de-a lungul celor două repri
ze. Trebuie să spunem că au fost
momente, și nu puține, în care din
punct de vedere tactic jucătorii noș
tri au dominat partida. Din păcate,
jocul formației la mijlocul terenului
s-a dovedit, din nou, punctul slab al
echipei noastre reprezentative. în
ciuda evoluției bune a unor jucători
ca Hagi, Klein, Boloni. mijlocul tere
nului s-a aflat, totuși. în cele mai
multe situații, descoperit la atacurile
în avalanșă. în „tăvălug" ale echipeigazdă. Apărarea a fost, de data
aceasta, mai fermă, mai inspirată.
Nu în aceeași măsură și atacul.
Oricum, echipa noastră a obținut un
punct in deplasare, dar se poate spu
ne în același timp că a si pierdut un
punct in deplasare. Dacă ar fi jucat
pe tot parcursul meciului cu aceeași
hotărâre, dacă după înscrierea golu
lui ar fi insistat cu mai multă ambi
ție pentru mărirea avantajului, si nu
doar pentru menținerea celui obținut
la un moment dat. rezultatul meciu
lui ne-ar fi putut fi pe deplin favo-

>

Puternic îndemn pentru înlăturarea
spectrului distrugerii nucleare

INFORMAȚII SPORTIVE
La

a

mărilor, pentru înlăturarea primej
diei nucleare.
Condițiile create de partid și de
stat și în județul Brăil apentru în
grijirea sănătății oamenilor sint
cu adevărat excepționale. Deosebit
de semnificative în acest sens este
faptul că numai în ultimii 5 ani
în județul nostru s-au dat in folo
sință două unități spitalicești, intre
care o maternitate, cu o capacitate
totală de 1 200 paturi. Am construit
și construim pentru oameni, pentru
sănătatea, bunăstarea șl fericirea
lor. Iată de ce ne exprimăm deplina
adeziune la inițiativele de pace ale
României, o dată cu gratitudinea
fierbinte pentru imensa contribuție
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la
opera de statornicire in lume a
unui climat de mai mare siguranță,
de înțelegere ți colaborare între
popoare.

Dr. Elena DONESCU
director al Direcției
sanitare județene Brăila

NOI ORIZONTURI DE LUMINĂ
PE HARTA ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

s-ar putea altminteri. O de muncă, de strădanii, Văzind că treburile pot
presă ca aceasta în fața hărnicie, luptă pentru nou.
merge bine, oamenii au că
dre didactica și 6 698 elevi.
căreia ne aflăm acum e Iar I.M.A.S.A. înseamnă în
pătat tragere de inimă.
15 000 mp spatii comercia
compusă din peste 3 000 de primul rind oameni, în
Iată, pină anul trecut chel
le... Dar mai presus de piese. Realizarea fiecărui seamnă loan Maniga, Si- tuiam multi bani cu anga
toate oamenii — mai cu
subansamblu presupune te poș Mihai, Istâk Albert, jarea forței de muncă din
seamă hărnicia, devota meinice cunoștințe de me Vasile Bălan, Kanyo An afara cooperativei pentru
mentul, competenta, spiri
canică, de hidraulică, de drei, Florin Cașcaval, Nagy lucrările de întreținere.
tul lor novator sînt mîn- electricitate. Cum s-ar fi Dezideriu, Octavian Sores- Am pus problema in adu
dria orașului nou de azi.
putut realiza partea elec cu și multi alții încă. Oa
narea generală. Toți au
In chiar ziua popasului trică fără meșteri pricepuțl meni ai progresului teh
fost de acord că putem și
nostru la întreprinderea cum sînt Toader Antohi, nic, ai noului in plină și că trebuie să ne lucrăm
electricienii Szabo Andrei viguroasă afirmare, ai da
singuri pămîntul. De alt
mecanică din Tirgu Se
toriei îndeplinite cu înaltă minteri, în ultimii ani
cuiesc sosise confirmarea . și Constantin Torni ?
răspundere.
unui nou brevet de inven
s-au reîntors în cooperati
Muncitoru l-specialist,
Vă putetl imagina citi vă 80 de oameni care lu
ție. Deși faptul a produs muncitorul deținător al
lucrează
la
bucurie, aflăm că aseme unor solide cunoștințe teh- specialiști
crau prin alte părți. Majo
nea evenimente au devenit nico-știintifice, împătimit în I.M.A.S.A., în această uni
ritatea sint tineri. Iar anul
obișnuite în viata con lupta pentru descoperirea tate dlntr-un județ atît de acesta se înregistrează cel
structorilor de mașini de și promovarea noului și — precar dotat odinioară ? mai mare număr de elevi
din sat care cer să fie
aici.
prin toate acestea — a- 600 ingineri, subingineri și
Invenții, și încă în ce do firmîndu-se ca revoluționar, economiști, 315 tehnicieni, trimiși de cooperativă la
161
maiștri,
1140
muncitori
liceele
agroindustriale.
menii I Iată, tînărul ciber- iată o realitate emblema
netician Constantin Boicu, tică a „Epocii Ceaușescu", de Înaltă calificare, adică
într-un tîrziu ajungem
împreună cu inginerul An unul dintre izvoarele de din categoriile a Vl-a, a la sediu. Se înnoptase.
Aceștia,
...................
ton Bogdan au' primit bre forță și dintre factorii de Vil-a și specială.
— Se apropie de eflrșft
la fel ca întregul detașa- ', programul
vet pentru conceperea pro
propulsare spre viitor.
dumneavoastră
de 7< 000
vuu de
ae oameni.
vtuneiu, de azi...
gramului de proiectare pe
— Cum s-ar putea să nu ment
alcătuiesc un colectiv tînăr
calculator a profilelor scu
te pregătești, să nu te per —
— Dimpotrivă, mai am
media de vîrstă sub 24
lelor de filetat; un colec fecționezi, să nu lupți pen
! — dintr-o întreprin multe de făcut
tiv format din ing. Jakabos
tru autodepășire ? — răs ani
Csaba Istvan, directorul punde retoric întrebărilor dere care abia peste cîțiva
— Atunci mai aveți vre
întreprinderii,
inginerii noastre frezorul loan Ma- ani va aniversa un deceniu me și pentru studiu ?
Constantin Banciu și So niga de la întreprinderea de la înființare. Deși atît
A fost prima întrebare
de recentă, existența ei, a din ziua aceea la care alomon Geza și tehnologul
de mașini, agregate și sub întreprinderii,
a
propulsat
Valentin Cosma realizează ansamble
gronomul ne-a răspuns
auto din Sfîntu
pentru prima dată în lume
doar printr-un gest. Ne-a
Gheorghe — I.M.A.S.A. Nu atitea destine umane pe
„forjarea automată a pro că mă laud, dar eu unul traiectoriile înaltei specia arătat biroul său pe care
lizări,
ale
șanselor
egale
.în
filului crenelat de la piuli
se aflau două lucrări volu
îmi petrec multe ore la bi
țe" — deci o altă invenție blioteca tehnică sau acasă, muncă și in viată, ale afir minoase. Prima era un
și, totodată, o prioritate studiind cărți de speciali mării depline.
studiu amplu privind „Ba
îl rugăm pe secretarul zele științifice ale produc
românească pe plan mon tate. începînd din anul
de partid, loan ției de cartofi". Cea de-a
dial.
1980, un mare colectiv de comitetului
să ne definească, doua — lucrarea sa de di
— Forjare automată ?
la noi, coordonat de ing. Sorescu,
doar în trei trăsături, co
plomă pe care o pregătește
Istâk Albert, s-a preocu lectivul.
— Da! Pîriă de curând,
Ne răspunde după pentru absolvirea cursuri
pat, a studiat, a făcut nu cîteva clipe
elvețienii fabricau cele mai
de
gîndire
:
lor
post-universitare...
meroase
cercetări
și
încer

bune mașini de acest tip
Calificare înaltă, mun
cări pentru realizarea me că—înfrățită,
pe care le exportau în în
Străbătînd
meleagurile
spirit
revolu

treaga lume, ne spune di canismelor sincronizate ale
Da, cred că aceste Covasnei ne-am convins
rectorul. Cind au aflat cutiilor de viteze. Fiecare ționar.
că
—
la
fel
ca
în întreaga
trăsături le cuprind pe
dintre noi a avut de rezol toata
despre invenția noastră au
țară — performanta tehni
celelalte.
trimis imediat o delegație vat probleme tehnice difi
noul, creativitatea con
Pe inginerul agronom că,
cile, care ne-au pasionat
la noi, la Tirgu Secuiesc.
stituie o stare de spirit
Apoi ne-au invitat în Elve atît de mult incit am lu Bagoly Tiberiu îl aflăm în
prezentă pretutindeni. Este,
ția să le împărtășim din
crat și ziua, și noaptea, și mijlocul oamenilor, pe o- totodată, un mod de acțiu
experiența noastră. Vorba multe duminici. Eu unul goarele C.A.P. Brateș, din ne care se cultivă de la o
cronicarului
moldovean : am renunțat și la cîteva lunca largă a Rîului Negru.
vînstă fragedă. La Liceul
„nasc și la noi oameni". Și
concedii. Pur și simplu nu Culturile s-au dezvoltat de matematică-fizică din
frumos,
anunțînd
recolte
încă ce oameni !
aș fi putut să mă desprind
Sfîntu
Gheorghe,
pro
de această extraordinară bune. îi spunem agrono
Tot aici, la Mecanica, fa
fesorii Teodor Murza și
mului
că
am
aflat
de
la
cursă
a
inventivității,
a
Antal ne-au înfă
cem cunoștință cu un in
direcția agricolă că el, ca Nicolae
țișat realizările elevilor de
ventator renumit, care ne stăruinței, a competenței tînăr
specialist, a realizat, la
cercul
de electrotehnică.
este prezentat in felul la care am luat parte cu doar in
cîtiva. ani, perfor
toții. O cursă, da ! Timpul
Unele dintre aceste reali
următor :
manta
de
a
ridica
în
rinzări sînt unicate pe tară,
— Inginerul Furu e ta- ne presa. Fabricile de au dul cooperativelor fruntașe
omologate ca atare,, și apoi
tăi mașinilor și al n oilor tocamioane, de autobuze, această unitate, odinioară
de
tractoare,
de
autovehi

fabricate în mii de exem
procedee de forjat, E un
mult rămasă în urmă.
cule
grele
așteptau
de
la
plare
în atelierele liceului.
specialist care se află me
— Cum ati reușit ?
noi cutiile de viteze sin
Destinația ? Toate unități
reu in căutarea noului.
— Pentru mine, mai imcronizate — mecanisme
școlare din țară sau
La
care ing. Furu complexe de mare tehni portant in clipa de fată le
mari întreprinderi, cum
zîmbește într-un anumit citate.
asta
este cit am reușit. Și
sint cea de întreținere si
fel :
deoarece mai avem multe reparare a utilajelor de
— Și rezultatele ?
— Păi, cind nu mal cauți
de
făcut
spre
a
răspunde
calcul din București, „Teh— Producem cinci fami cerințelor noii revoluții a- noton"
noul, cind nu lupți pentru
din Iași și altele.
lii
de
cutii
de
viteze
în
nou, încetezi a mai fi un 400 variante constructive, grare, pentru a dobîndi de
Elevi creatori de nou în
specialist bine pregătit. Și,
la pămînt recoltele pe care tehnică, în știință. Șl asta
Calitatea lor a fost verifi- le poate da.
de fapt, încetezi a mai fi
la nivel republican ! Rit
revoluționar. E o corelație cată rând pe rînd la toate
— Bine, atunci fie, cît ? murile dezvoltării dinami
marile construcții ale tării:
lesne de înțeles.
ce antrenează de timpuriu
— Iată, să luăm griul,
și Ia Canalul , Dunăre — cultură importantă despre valorile în circuitul pasio
Ne prezintă o Întreagă
nant
al creației, al noului,
Marea
Neagră,
și
la
Me

gamă de mașini și de teh
care se spunea că nu-i
nologii noi — toate inven troul bucureștean, și la priește în zona noastră. De al spiritului revoluționar
Rovinari, și la vastele sis la. o producție medie de în acțiune. Ce extraordi
ții — și pe unii dintre cei
nare orizonturi și posibili
teme de irigații, practic, în 1 500 kg la hectar în dece- tăți
împreună cu care le-a
!
,
realizat. Printre aceștia se întreaga Românie, care este iniul anterior, am ajuns la
Sînt posibilitățile acestei
află și muncitori cu înal un uriaș șantier al muncii o medie de 4 000 kg la hec epoci
de mare înflorire a
pașnice.
tă calificare cărora ingine
tar în actualul cincinal.
tării — „Epoca Ceaușescu".
rul le spune „colegii mei
Dar,
vă
repet,
nu
mă
mul

Brevetul de invenție sună
Sînt orizonturile deschise
specialiști, inventatori".
sec : „Mecanismul de sin țumește.
larg științei, tehnicii, afir
— Așadar, am putea sta cronizare pentru cutii de
— V-am ruga să reve mării, creativității de către
bili încă o corelație : mun
viteze pentru autovehicule. nim totuși la întrebarea Congresul al XIII-lea al
citor de înaltă calificare — Titular : I.M.A.S.A. Sfîntu cum ?
partidului. Posibilitățila și
specialist.
Gheorghe". Aceste scurte
— Cum ?
Agrotehnică, orizonturile înaltelor tra
— Bineînțeles ! Nici nu
formulări Înglobează ani disciplină, bună organizare.
iectorii umane.

ORIENTUL
MIJLOCIU

Preocupări prioritare ale noului
i
i
guvern grec
î Noi acțiuni și luări de poziție î PE PLAN INTERN : sporirea numărului locurilor de muncă
V
asigurarea păcii, realizarea unei zone
I împotriva cursei înarmărilor I PE PLAN EXTERN :denuclearizate
în Balcani
i
i
că guvernul grec va continua să
ATENA 6. — Trimisul Agerpres,
î „Pacea, dezarmarea, independența, dezvoltarea
joace un rol activ în mișcarea mon
Victor Martalogu, transmite : în de
dială
pace, explorînd posibi
clarația
făcută
în
cadrul
primei
șe

î
i dințe a noului guvern, primul mi litățilepentru
năzuințe comune ale tuturor popoarelor"
pentru întreprinderea de noi
î Declarația Conferinței internaționale de la Geneva
inițiative in acest domeniu. El a
i nistru
grec, Andreas Papandreu. a
subliniat că va acționa cu aceeași
precizat că va fi menținută politica
i
i
vigoare pentru realizarea obiectivu
economică aplicată in precedenta le
a organizațiilor neguvernamentale
lui de stabilire a unei zone denuclea
i GENEVA, — La Geneva au luat războiului, salvgardarea păcii și în i gislatură,
urmărindu-se în continua
re sporirea numărului locurilor de
rizate în Balcani.
sfîrșit lucrările Conferinței ințer- tărirea securității internaționale.
I
Pe de altă parte. Papandreu a
muncă și creșterea veniturilor popu
naționale a organizațiilor neguver
„Pacea, dezarmarea, indepen
menționat
că problema cipriotă tre
lației.
„Desigur,
rămîn
încă
o
serie
i namentale consacrate marcării a 40 dența, dezvoltarea și egalitatea — i de probleme de rezolvat. Multe se buie soluționată
de cele două comu
de
ani
de
la
crearea
Organizației
se
arată
în
documentul
adoptat
—
i Națiunilor Unite și a 25 de ani de sint obiectivele comune ale luptei i datoresc crizei economice mondiale, nități,
sub auspiciile O.N.U.
în sfîrșit, primul ministru Andreas
iar altele — structurii necorespun
i la adoptarea Declarației O.N.U. pri pentru salvarea omenirii de la dis
Papandreu a anunțat dorința sa de
zătoare a economiei Greciei", a spu?
vind acordarea independenței țări trugerea nucleară, pentru edificarea
a îmbunătăți relațiile cu Statele
el. Preocuparea pentru crearea de
lor șt popoarelor coloniale. La în
unei lumi noi, eliberată de domi i
Unite și a exprimat speranța că
noi locuri de muncă va deține un lob
lucrărilor a fost adoptată
nație și exploatare, de foamete, să i
i cheierea
ambele părți vor acționa în același
prioritar
in
planul
de
acțiune
al
declarație in care participanții
răcie și rasism".
sens. „Dar problemele, a adăugat
guvernului. De asemenea, se va ac
I osubliniază
Conferința a adresat un apel la i
însemnătatea istorică a
el. nu dispar doar ca urmare a fap
ționa în domeniile sănătății, asigu
victoriei
asupra
fascismului
și
a
unirea
tuturor
forțelor
realiste
de
tului că a fost creat un nou guvern".
i creării Organizației Națiunilor ' pe planeta noastră in vederea apă
rărilor sociale și învățămîntului.
Politica externă a Greciei față de
în cursul unei conferințe de presă
i Unite, ca for larg reprezentativ, rării
păcii și promovării unor ra
N.A.T.O.,
C.E.E. și față de problema
desfășurate la Atena, premierul Pa
și-a propus să acționeze, cu porturi echitabile între state, pen i
bazelor militare americane de pe te
pandreu
a
abordat
cu
prioritate
pro

î care
preîntâmpinarea unei conflagra
ritoriul grec a rămas, neschimbată, a
bleme internaționale și ale relațiilor
in condiții de egalitate tru
ții nucleare pustiitoare, pentru
î participarea
precizat Andreas Papandreu.
externe ale Greciei. El a precizat
a tuturor statelor lumii, pentru apă apărarea drepturilor sacre ale po- i.
normelor dreptului internațio poarelor la pace, la viață, la dez- '
i rarea
nal, realizarea unei cooperări largi voltare liberă, la progres economic 1
î între
și social.
’
state, eliminarea flagelului
Imperativul reducerii decalajelor tehnico-științifice
î
i
între state
Forum pentru apărarea păcii
— evidențiat in cadrul lucrărilor Comitetului O.N.U.
i Reprezentanți din peste 20 de țări reuniți Ia Beijing
pentru cooperare tehnică
nuclear,
cit
ț
mării,
atit
în
domeniul
BEIJING.
—
La
Beijing
au
început
îi lucrările unui forum pentru apă- și convențional.
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).
sprijinirea mai eficientă a țărilor
I

1 rarea păcii, la care iau parte re* prezentanți ai organizațiilor pen
tru pace din peste 20 de țări —
relatează agenția China Nouă,
Luind cuvîntul în cadrul reuniunii, Li Yimang, președintele Asociației chineze pentru înțelegere
internațională, a reafirmat sprijinul Chinei pentru realizarea dezar-

Prin încetarea cursei înarmărilor
— a spus el — fondurile și resur
sele irosite acum vor putea să
slujească ridicării nivelului de via
ță al-popoarelor, pentru ajutorarea
țărilor în curs de dezvoltare, de
venind un factor puternic în pro
movarea prosperității economice și
a păcii mondiale.

î
ț

„Să fie înlăturat pericolul unui război nuclear!"

I
I

I
î

I
I
I
I

î
I

in capitala Japoniei a început Marele marș național al păcii, care se
va desfășura pe un trașeu de 8 000 km, încheindu-se la începutul lumi
august la Hiroshima și Nagasaki, unde acum 40 de ani au fost declan
șate primele bombardamente atomice. Această acțiune de mare amploare
se desfășoară sub deviza „Să fie înlăturat pericolul unui război nuclear 1“

t'

A

— La New York s-au încheiat lu
crările Comitetului O.N.U. pentru
cooperarea tehnică între țările in
curs de dezvoltare. Reprezentanții
țărilor in curs de dezvoltare au evi
dențiat, în luările lor de cuvint, fe
nomenul de adincire continuă a de
calajelor dintre statele industrializa
te și celelalte state ale lumii în do
meniile științific și tehnologic și au
evidențiat necesitatea unei restruc
turări radicale a actualelor raporturi
economice și tehnico-științifice din
tre state. Ei au subliniat că reduce
rea decalajelor tehnico-științifice și

„Omenirea trebuie să
găsească modalități de
apărare a mediului natural”
Un mesaj al secretarului
qeneral al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).
— Intr-un mesaj adresat reuniunii
organizate de Programul O.N.U. pen
tru Mediul înconjurător (U.N.E.P.),
marcînd Ziua mediului înconjurător,
secretarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, a arătat că tragica
situație de- secetă și foamete din
Africa a fost provocată, printre al
tele, și de deteriorarea mediului na
tural de pe acest continent. Aceasta,
a spus el, trebuie să constituie un
semnal de alarmă pentru omenire.
La -r-indul său, directorul executiv
al U.N.E.P., Mostafa K. Tolba, s-a
referit in alocuțiunea sa la enormele
sarcini ce stau in fața omenirii pen
tru a găsi modalitățile de apărare a
viitorului Pămîr.tului. „Decenii în
tregi, a spus cl, oamenii au abuzat
de mediul natural ce-i susține, exploatindu-1 haotic, doborind copaci
fără a-i inlocAi. epuizmd combusti
bili prețioși fără nici o atenție la
consecințe și risipind cantități uriașe
de resurse materiale pentru pregătiri
de război".

• Demers al Libanului pe
lingă membrii permanent! ai
Consiliului
de
Securitate
• Convorbiri egipteano-indiene
BEIRUT 6 (Agerpres). — Libanul
a cerut celor cinci membri perma
nent ai Consiliului de Securitate al
O.N.U. să exercite presiuni asupra
Israelului in vederea retragerii mi
lițiilor create și finanțate de Israel
din sudul teritoriului libanez și re
giunea Jezinne. informează agenția
KUNA.
Președintele Amin Gemayel a de
clarat, in acest sens, ambasadorilor
la Beirut ai celor cinci țări că pre
zența unităților așa-numitei Armate
a Libanului de Sud (S.L.A.) in zona
de frontieră a provocat conflicte in
tre diferitele grupări libaneze, pu
țind duce la un adevărat război re
gional.
Șeful statului libanez a- precizat că
țara sa a cerut guvernelor statelor
respective să medieze pentru a de
termina Israelul să retragă milițiile
respective din Jezinne și enclava de
frontieră, menționează sursa citată.

CAIRO 6 (Agerpres). — La Cairo
au avut loc convorbiri între pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak,
și primul ministru al Indiei, Rajiv
Gandhi. care a efectuat o scurtă
vizită in capitala egipteană. Agenția
M.E.N. relatează că au'fost abordate
cu acest prilej aspecte referitoare
la actuala situație din Orientul
Mijlociu, problema palestiniană, con
flictul din zona Golfului, intensifi
carea acțiunilor mișcării de nealinie
re pe arena internațională. Au fost
examinate, de asemenea, probleme
ale dezvoltării cooperării bilaterale
în diferite domenii.

sărace, astfel incit acestea să-și
poată dezvolta potențialul lor știin
țific și tehnic, constituie o compo
nentă de bază a instaurării noii ordini
economice internaționale.

Chiar de la lansarea sa, în 1983,
proiectul american „războiul stelelor"
a stîrnit puternice controverse, in
clusiv în Statele Unite și în rindul
aliaților lor,. controverse care, in ul
tima vreme, au devenit și mai puter
nice. Plasarea în Cosmos a unui sis
tem de arme antirachetă denumit
„Strategic ' Defense
Initiative"
(„S.D.I."), adică „Inițiativă de apăra
re strategică", este considerată chiar
de către oamenii de știință americani
ca un pas nu spre întărirea secu
rității, ci, dimpotrivă, spre diminuarea
ei accentuată. „Procesul de militari
zare a spațiului extraatmosferic — se
arată într-o declarație publicată zi
lele trecute de 700 de membri ai Aca
demiei de Științe a S.U.A.. printre
care 54 de laureați ai Premiului
Nobel — va spori considerabil riscul
declanșării accidentale a unui război
mondial nuclear, va contribui la o
nouă și periculoasă spirală a cursei
înarmărilor. Cosmosul — subliniază
documentul — trebuie să rămînă li
ber de orice fel de arme. El trebuie
să fie păstrat ca o arenă a conlu
crării pașnice, a cercetărilor și des
coperirilor științifice pentru toate
țările".
în același timp se evidențiază că
transpunerea in viață a proiectului
„războiul stelelor" va însemna iro
sirea unor uriașe resurse materiale și
financiare, concomitent cu scoaterea
din circuitul civil a unor capacități
de producție dispunînd de tehnica
cea mai perfecționată, ca și a unui
mare număr de cadre științifice, in
gineri si tehnicieni de înaltă califi
care. ..încă de pe acum — scrie zia
rul ..DAILY MTRROR" — se preve

de cheltuirea, in următorii cinci ani,
a unei sume de 26—30 miliard? do
lari pentru cercetări științifice, lu
crări de construcție și testare. Spre
comparație, se poate aminti că pen
tru proiectul «Manhattan
*,
pe baza
căruia a fost creată bomba atomică,
s-au cheltuit 15 miliarde dolari, iar
pentru toate cercetările științifice in
domeniul tehnicii rachetelor militare
in decurs de 30 de ani (1954—1983)
— 40 miliarde dolari. Cit privește
amplasarea propriu-zisă a sistemului
de apărare antirachetă, costul va
atinge proporții neînchipuite — cam
un trilion de dolari și poate chiar
mai mult. Și aceasta, în timp ce,
aici pe Pămînt. sint încă atâtea pro
bleme de rezolvat, este încă multă
sărăcie, foamete, analfabetism".
Este semnificativ, de altfel, faptul
că membrii Comitetului pentru for
țele armate al Camerei Reprezentan
ților a S.U.A. (unde majoritatea este
deținută de partidul democrat, de
opoziție) au redus de la 3,7 Ia 2,5 mi
liarde dolari creditele destinate
„S.D.I." pentru anul 1986. Chiar și
comitetul senatorial similar (unde
majoritatea o dețin republicanii) a
operat o reducere a sumei respective
cu 300 milioane dolari.
Și mai puternice sint controversele
dintre Washington și aliații săi din
N.A.T.O. Și pînă acum, din țările
vest-europene se făceau auzite nu
meroase voci care se pronunțau cate
goric împotriva ideii militarizării
Cosmosului, văzîndu-se în aceasta —cum arăta ziarul „LE MONDE" —
..o piedică serioasă în calea oricăror
negocieri privind. încetarea cursei
înarmărilor și trecerea la măsuri

BRASILIA 6 (Agerpres). — La
Rio de Janeiro se vor desfășura, in
perioada 11—14 iunie, lucrările unei
reuniuni internaționale consacrate
soluționării prin mijloace politice, pe
r

Convorbiri

LA HAVANA a avut lpc sesiunea a XIII-a a Consfătuirii miniștrilor Organizației de colaborare a
căilor ferate (O.C.C.F.). Au parti cipat miniștri de resort din
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă,
R. P. Chineză, R. P. D. Coreeană,
R. Cuba, R. D. Germană, R. P. Mon
golă, R. P. Polonă, Republica So
cialistă România. R. P. Ungară,
U.R.S.S. și R. S. Vietnam. Sesiunea
a examinat problemele activității
O.C.C.F. și a adoptat hotăriri care
au o mare 1 însemnătate pentru
dezvoltarea in continuare a trafi
cului internațional de călători și
marfă și a colaborării tehnico-științifice, precum și pentru creșterea
eficienței organizației. Sesiunea
s-a desfășurat într-o atmosferă de
prietenie și înțelegere reciprocă.
BULGARIA ȘI MONGOLIA se
pronunță pentru o politică de pace
și colaborare pașnică între țări .cu
orînduiri sociale diferite — se
menționează în comunicatul comun
dat publicității la încheierea vizitei
la Ulan Bator a delegației de
partid și de stat a R. P. Bulgaria,

condusă de Todor Jivkov, secretar
general al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Stat al
R. P. Bulgaria, și a convorbirilor
avute cu Jambin Batmunh. secre
tar generala} C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural
Popular al R. P. Mongole. In do
cument — arată agenția B.T.A. —
sint salutate eforturile vizind
transformarea Asiei de sud-est într-o zonă a păcii, bunei vecinătăți
și cooperării. Bulgaria și Mongolia
se pronunță, totodată, pentru înce
tarea războiului dintre Iran și Irak,
pentru reglementarea pe cale paș
nică a tuturor problemelor liti
gioase.
ÎN CADRUL NEGOCIERILOR
SOVIETO-AMERICANE
privind
armamentele nucleare și cosmice,
la Geneva a avut loc, la 6 iunie,
o ședință a grupului pentru pro
blemele armelor nucleare cu rază
medie de acțiune, relatează agenția
T.A.S.S.

CRIZĂ DE GUVERN 1N PORTU
GALIA. Președintele Portugaliei,

*

Consiliul Permanent al Organiza
ției Statelor Americane (O.S.^.) a
fost convocat pentru vineri intr-o
sesiune extraordinară, pentru a ana
liza. la cererea Republicii Costa
Rica, împrejurările în care s-au pro
dus incidentele din 31 mai de la
frontiera comună costaricano-nicaraguană — transmite agenția Prensa
Latina.

BELGRAD 6 (Agerpres). — La
Belgrad s-au desfășurat convorbiri
între Radovan Vlaikovipi, președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, și
cancelarul R.F. Germania, Helmut
Kohl, aflat in vizită în Iugoslavia.
Agenția Taniug relatează că părțile
s-au pronunțat pentru reluarea pro
cesului de destindere in lume, sub
liniind necesitatea înfăptuirii dezar
mării și utilizării în scopul dezvol
tării a fondurilor irosite în cursa

Antonio Ramalho Eanes, l-a primit
pe premierul Mario Soares, cu care
a examinat situația de criză guver
namentală creată ca urmare a hotăririi Partidului Social-Democrat de
a se retrage din guvernul de coali
ție — informează agenția Associated
Press. Intr-o declarație dată publi
cității, președintele portughez a
arătat că actualul cabinet își va
exercita funcțiile pînă la semnarea
Tratatului de aderare a Portugaliei
la C.E.E. (12 iunie), urmând ca, ul
terior, să acționeze pentru soluțio
narea problemelor create prin des
trămarea coaliției guvernamentale.
APEL. La Santiago de Chile a
avut loc, în condiții de clandestini
tate, o conferință de presă organi
zată de Partidul Comunist din
Chile. Cu acest prilej, reprezentan
ții conducerii P.C. din Chile au
lansat un apel tuturor forțelor po
litice democratice chiliene la in
tensificarea luptei împotriva regihnului militar aflat la putere, pen
tru revenirea țării la o viață po
litică
parlamentară,
transmite
agenția I.P.S.

înarmărilor. S-a evidențiat necesita
tea stimulării dialogului Est-Vest,
astfel incit toate statele să-și aducă
contribuția la menținerea păcii și
întărirea securității. Părțile s-au
pronunțat, totodată, pentru măsuri
urgente care să facă posibilă instau
rarea unor relații economice echita
bile pe plan mondial și să faciliteze
depășirea dificultăților actuale cu
care sint confruntate țările în curs
de dezvoltare.

DISTINCȚII. Cu prilejul celei
de-a V-a ediții a trienalei de pic
tură realistă care s-a desfășurat la
Sofia, in perioada mai-iunie, și la
care au fost expuse 448 lucrări
realizate de artiști plastici din 25
de țări ale lumii, selecția româ
nească a primit diploma de onoare
a expoziției. Tablourile românești
din selecție sint semnate de Con
stantin Blendea, Ion Dimitriu, Ion
Gheorghiu. Florin Mitroi, Petre Popovici și Rodica Svințiu. Unul din
tre cele 10 premii ale expoziției i-a
fost atribuit pictorului Ion Gheor
ghiu, iar una din diplome — lui
Ion Dimitriu.
PREȘEDINTELE
BRAZILIEI,
Jose Sarney, a anunțat că in ur
mătoarele săptămini va primi, la
Brasilia, conducerile tuturor forțe
lor politice interne, inclusiv pe cea
a P. C. Brazilian, în scopul promo
vării unui „acord politic național"
vizînd căile de soluționare? a pro
blemelor majore cu care se con
fruntă în prezent țara.

„SOIUZ T-13" este numele navei
cosmice lansate joi in U.R.S.S., in
conformitate cu programul de cer
cetare a spațiului cosmic. La bord
se află un echipaj format din pilotul-cosmonaut Vladimir Djanibekov, comandantul navei, și pilotul-cosmonaut Viktor Savinih, ingi
ner de bord, informează agenția
T.A.S.S. Programul de zbor al navei
„Soiuz T-13“ prevede efectuarea de
activități comune cu stația științi
fică orbitală „Saliut-l". care se află
de peste trei ani pe orbită circumterestră.

Condamnare fermă a manevrelor R.S.A. privind
instalarea unui guvern-marionetă în Namibia

Prin acțiuni de masă, ca cea din fotografia de mai sus, poporul danez
și-a manifestat clar hotărirea ca țara sa să se opună oricăror măsuri
de militarizare a spațiului cosmic

britanic, Geoffrey Howe, a ironizat
punctele. vulnerabile ale „S.D.I.",
asemănind acest proiect cu „linia
Maginot" care, după cum se știe, s-a
prăbușit lamentabil in fața primului
atac al Germaniei naziste.
Ceilalți aliați au fost și mai expliciți. Norvegia și Danemarca și-au
exprimat dezacordul cu „războiul ste
lelor", declarînd că nu vor să fie im
plicate intr-un proiect de natură a
impulsiona și mai puternic escala
darea înarmărilor. Parlamentul danez
a adoptat o rezoluție in care se spu
ne explicit că Danemarca se opune
amplasării de arme in spațiul cosmic
și nu va participa la programul de
cercetări „războiul stelelor". La rîndul său, Canada, de asemenea, a de
clarat că nu va participa la cerce
tările privind proiectul „S.D.I.".
Cel mai ferm s-a pronunțat împo
triva „războiului stelelor" Franța,
care s-a declarat categoric pentru in
terzicerea armelor spațiale. Mai
mult : președintele Mitterrand a pro
pus un plan propriu, conceput in
vederea intensificării cooperării teh
nologice a țărilor din Europa occi
dentală, plan numit „Eureka" (denu

calea dialogului, a stării conflictuale
din America Centrală — transmite
agenția Prensa Latina, citind un co
municat olicial dat publicității la
/Brasilia.
Organizarea unei asemenea reuni
uni in Brazilia demonstrează inte
resul crescind al acestei țări de a
aduce o contribuție sporită la pro
cesul de pace in America Centrală,
inițiat de „Grupul de la Contadora"
— notează presa locală.
La lucrări vor participa personali
tăți politice din America Latină,
S.U.A. și Europa occidentală.

iugoslavo — vest-germane

pe scurt

Controverse în jurul proiectului
„războiul stelelor“
concrete de dezarmare, in special nu
cleară".
Disputa care a luat amploare in
ultimul timp a fost declanșată de
propunerea făcută de ministrul ame
rican al apărării, Caspar Weinberger,
ca aliații Statelor Unite din cadrul
Pactului nord-atlantic, precum și Is
raelul, Australia și Japonia „să
participe la cercetările pentru S.D.I.“.
„Miniștrilor apărării vest-europeni —
scrie revista „NEWSWEEK" — li s-a
spus că in termen de 60 de zile vor
trebui să-și precizeze poziția în ce
privește sprijinirea programului de
cercetări". Această cerere cu caracter
„ultimativ" a produs iritare în rin
dul aliaților europeni ai S.U.A. Cau
za? Statele Unite au propus aliaților
lor din ’N.A.T.O. să «colaboreze», dar
această «colaborare" nu urmează a
se desfășura pe picior de egalitate.
Tot ceea ce li se oferă este înche
ierea unor «subcontracte», în timp ce,
desigur, ei ar dori să fie tratați ca
«parteneri egali
*-.
„Vest-europenii —
continuă revista citind surse din Eu
ropa occidentală — se tem pe drept
cuvint că în cadrul acestei «colabo
*
rări
ei vor primi, în cel mai bun
caz, doar niște firimituri, in timp
ce «prăjitura
*
va reveni america
nilor".
Dar temerile nu se limitează doar
Ia atit. în multe țări occidentale se
consideră că acest plan echivalează
cu organizarea unui veritabil „exod
al creierelor" — tehnicieni și oameni
de știiriță — spre America, privind
astfel Europa occidentală și Japonia
de cadrele lor cele mai bine pregă
tite. Și aceasta în condițiile cînd
concurența pe plan economic între
S.U.A., pe de o parte, Piața comună
și Japonia, pe de alta, devine tot mai
acerbă.
Fapt este că pînă în prezent nici
unul din guvernele țărilor solicitate
nu a dat un răspuns categoric afir
mativ la propunerea americană.
Pînă și în poziția oficialităților de la
Bonn și Londra, care s-au arătat ini
țial favorabile ideii participării la
cercetările științifice pentru „S.D.I.",
se manifestă rezerve în ceea ce pri
vește transpunerea în viață a rezul
tatelor acestor cercetări. Chiar la
începutul acestei luni, intr-o rezolu
ție adoptată în unanimitate, condu
cerea Partidului Liber Democrat (de
guvemămint) din R.F. Germania a
criticat deschis proiectul „S.D.I.". relevind necesitatea împiedicării cursei
înarmărilor în spațiul cosmic si a în
cetării acesteia pe Pămînt. Cu puțin
timp înainte, ministrul de externe

MADRID 6 (Agerpres). — Intr-un
interviu acordat ziarului spaniol „El
Pais", președintele Mexicului, Mi
guel de la Madrid Hurtado, s-a pro
nunțat pentru soluționarea pe , căi
politice, prin dialog, a stării conflictuale din America Centrală. Mexicul
apreciază că problemele din Ame
rica Centrală „nu trebuie privite in
contextul unei confruntări intre Est
și Vest, deoarece, eie sint rezulta
tul subdezvoltării economice și so
ciale a țărilor din regiune", a rele
vat, între altele, șeful statului
mexican.
Unul din pașii care trebuie făcuți
pentru atenuarea încordării din zonă
— a adăugat el — ar fi reluarea
dialogului dintre S.U.A. și Nica
ragua.

GENȚIILE DE PRESA

- (din actualitatea politica)

In repetate rînduri, România socialistă, președintele NICOLAE
CEAUȘESCU, militind ferm pentru oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd
nucleare, pe Pămînt, s-au pronunțat consecvent pentru a se opri extinderea
acestei competiții și în Cosmos, care poate și trebuie să devină un vast spațiu
al conlucrării, cu uriașe posibilități pentru progresul cunoașterii științifice, al
civilizației umane. „Este necesar să facem totul pentru a se opri orice
acțiuni de militarizare a Cosmosului, pentru a se renunța la așa-zisul
«război al stelelor» - declara secretarul general al partidului, președintele
Republicii, în cuvîntarea rostită la Plenara Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste. Dorim ca cerul să rămînă senin, fără
arme nucleare de nici un fel, ca stelele să poată să lumineze — așa cum
au făcut-o de cînd s-a creat Universul - și să nu fie întunecate de mina
unor oameni care prin militarizarea Cosmosului pot să distrugă civilizația,
să distrugă ceea ce s-a creat în Univers. Să facem totul ca stelele, cerul,
Universul să rămînă libere de orice arme nucleare, de orice fel de armă
in general l". Puternic reflectată și în Chemarea și Apelul F.D.U.S,,
aceasta este o poziție realistă, constructivă, a cărei justețe își găsește
confirmare în evoluțiile recente înregistrate pe plan internațional în jurul
acestei. probleme.

Pentru soluționarea prin negocieri a stării contlictuale
din America Centrală

mire simbolică ce evocă atît comuni
tatea intereselor (vest)-europene, cit
și utilizarea pașnică a descoperirilor
științifice, concretizată in celebra
exclamație „Evrika" a lui Arhimede).
Lionel Jospin, prim-secretar al
Partidului Socialist Francez, a subli
niat că „Eureka", avind obiective
pașnice, nu reprezintă „o alternativă,
ci o reacție la S.D.I.".
„Oficiali francezi — relatează agen
ția REUTER — au declarat că Italia
și Luxemburgul favorizează ideea
formulată de Franța". Partidul Liber
Democrat din R.F.G. s-a pronunțat,
de asemenea, în favoarea proiectului
„Eureka", care, după cit se pare,
cîștigă tot mai mult teren in detri
mentul „războiului stelelor".
în aceste condiții, agenția „Reuter"
semnalează că tendințele centrifuge
manifestate în rindurile aliaților Sta
telor Unite din N.A.T.O. in legătură
cu „războiul stelelor" ar putea să de
termine „serioase disensiuni și sci
ziuni de ordin politic, militar și teh
nologic între țările membre ale Pac
tului nord-atlantic".

Nicolae PLOPEANU

VIENA 6 (Agerpres). — Consiliul
O.N.U. pentru Namibia a condamnat
în mod ferm hotărirea regimului
rasist sud-african de a instala un
„guvern interimar" marionetă în te
ritoriul namibian, ocupat ilegal de
R. Ș.A.
într-un comunicat adoptat in ca
drul sesiunii sale de la Viena, con
siliul — singura autoritate legală în
Namibia pînă la cucerirea indepen
denței — declară așa-zisul „guvern
interimar" drept ilegal, subliniind că
instalarea, lui constituie, de fapt, o
manevră vizind prelungirea ocupa
ției administrației R.S.A. asupra
acestui teritoriu și o nouă încercare
de a împiedica aplicarea rezoluțiilor
O.N.U. privind respectarea dreptului
la autonomid și libertate al poporu
lui namibian.
Consiliul O.N.U. pentru Namibia
cheamă guvernele tuturor țărilor,
parlamentele, personalitățile politice
și reprezentanții organizațiilor ne
guvernamentale să se abțină de la
orice acțiune ce ar putea fi inter
pretată ca o recunoaștere a regimu
lui marionetă de la Whindhoek, pe
care Pretoria intenționează să-l in
staleze la 16 iunie.
Confirmind, totodată. sprijinul
deplin față de Organizația Poporu
lui din Africa de Sud-Vest —
S. W.A.P.O. — unicul reprezentant
legitim al poporului namibian. con
siliul reiterează că planul O.N.U.
pentru Namibia constituie singura
bază pentru realizarea păcii in Africa
australă și pentru dobindirea deplinei
independențe a acestui teritoriu.
Comunicatul subliniază, de ase
menea, „responsabilitatea directă a

O.N.U. asupra Namibiei" și cheamă
Consiliul de Securitate să ia măsurile
necesare în vederea aplicării hotărî1’ilor și rezoluțiilor sale in această
problemă.
HARARE 6 (Agerpres). — Repu
blica Sud-Africană intenționează să
declare provincia Caprivi din estul
Namibiei „stat independent", detașind-o din ansamblul acestui teri
toriu pe care il ocupă ilegal, relevă
un comunicat al S.W.A.P.O., dat pu
blicității la Harare. în acest sens,
se arată in document, regimul sudafrican a făcut deja o serie de pre
gătiri in baza cărora in provincia
Caprivi ar urma să fie instalat un
guvern-marionetă — relatează agen
ția A.D.N.
Fîșia Caprivi, care se . învecinează
cu Angola, Zambia, Zimbabwe și
Botswana, ar urma să se afle în
continuare sub controlul regimului
de la Pretoria, care intenționează
să-și creeze, in acest fel, o poziție
strategică de unde să poată lansa
acțiuni agresive împotriva statelor
africane vecine. Pentru atingerea
acestui obiectiv, armata sud-africană
construiește in prezent o bază milir
tară-pilot in provincia Caprivi.

WASHINGTON 6 (Agerpres). —
Camera Reprezentanților a Statelor
Unite s-a pronunțat cu o largă ma
joritate de voturi în favoarea apli
cării de sancțiuni economice Repu
blicii SUd-Africane, în semn de pro
test față de politica de apartheid
practicată de regimul rasist de la
Pretoria.

Spania se pronunță pentru o reformă a sistemului
financiar internațional
MADRID 6 (Agerpres). — Pră
pastia care separă țările în curs de
dezvoltare și statele dezvoltate eco
nomic poate fi depășită numai prin
instaurarea unei noi ordini econo
mice, juste, a declarat unui grup de
ziariști primul ministru spaniol, Fe
lipe Gonzalez. în acest sens, el a
apreciat că este necesar să se rea

lizeze o reformă a sistemului fi
nanciar internațional.
Premierul spaniol a adresat un
apel la creșterea rolului Organizației
Națiunilor Unite, in contextul încor
dării situației internaționale, c,u
grave repercusiuni asupra cooperării
între statele în curs de dezvoltare și
cele industrializate.

Conflictul dintre Irak și Iran
TEHERAN 6 (Agerpres). — O de
clarație difuzată la Teheran, și citată
de agenția U.P.I., relevă că avioane
de luptă iraniene au bombardat
obiective mtlitare și economice din
orașele irakiene Irbil și Rawanduz.
Agenția IRNA transmite că artileria
iraniană a bombardat, joi, centre mi
litare și petroliere din șase orașe
irakiene.

BAGDAD 6 (Agerpres). — în noap
tea de miercuri spre joi, avioane mi
litare irakiene au efectuat trei rai
duri de bombardament asupra Tehe
ranului. a complexului petrochimic
de la Bandar Khomeini și termina
lului petrolier de pe insula iraniană
Kharg, a anunțat un purtător de
cuvint militar la Bagdad, citat de
agenția I.N.A.
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