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Dragă tovarășe Gorbaciov, 
Dragi tovarăși și prieteni,
Am deosebita plăcere ca, în nu

mele Partidului Comunist Român, 
al întregului nostru popor, al meu 
personal, să adresez delegaților la 
cel de-al XXVII-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, tuturor comuniștilor, po
poarelor sovietice prietene un 
călduros salut revoluționar și cele 
mai bune urări. (Aplauze puter
nice).

Raportul prezentat congresului 
de tovarășul Mihail Gorbaciov în
fățișează remarcabilele succese ob
ținute de oamenii muncii sovietici 
în edificarea socialismului dezvol
tat și, în același timp, face o amplă 
analiză critică a unor stări de lu
cruri negative care s-au manifes
tat în trecut în construcția socialis
tă. Totodată, raportul prezintă pe 
larg obiectivele dezvoltării accele
rate a Uniunii Sovietice în cincina
lul 1986—1990 și, în perspectivă, 
pînă în anul 2000.

Ca prieteni apropiați, ne bucură 
marile progrese realizate în dez
voltarea economiei, științei, tehni
cii, culturii, în ridicarea generală 
a nivelului de trai — și adresăm 
din toată inima oamenilor muncii, 
comuniștilor sovietici, tuturor po
poarelor Uniunii Sovietice cele mai 
calde felicitări și urări de noi și 
tot mai mari succese în înfăptuirea 
socialismului dezvoltat, a comunis
mului. (Aplauze puternice).

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a evoca, cu multă satisfac
ție, relațiile trainice îndelungate, 
cu vechi tradiții în istoria popoare
lor noastre, colaborarea statornicită 
de-a lungul anilor între Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice și 
să afirm hotărîrea noastră de a 
face totul pentru ca ele să cunoas
că o dezvoltare continuă, spre 
binele și în interesul ambelor țări, 
al cauzei generale a socialismului 
și păcii. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,
In 40 de ani de construcție so

cialistă, industria românească s-a 
dezvoltat de peste 100 de ori, agri
cultura de aproape 4 ori, iar veni
tul național de peste 32 de ori. 
România a devenit. în anii socia
lismului, dintr-o țară agricolă slab 
dezvoltată, o țară industrial-agrară 
socialistă care se dezvoltă continuu. 
Acum, poporul român a trecut cu 
toate forțele la înfăptuirea hotări- 
rilor celui de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, a 
obiectivelor celui de-al 8-lea plan 
cincinal care își propune realizarea 
unei noi calități a muncii și vieții 
întregii națiuni, trecerea României 
într-o etapă nouă, superioară, de 
dezvoltare economică și socială, de 
înfăptuire a Programului partidu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare a țării spre comunism. (Vii 
aplauze).

Punem un accent deosebit pe 
dezvoltarea intensivă a producției, 
pe valorificarea cu eficiență maxi
mă a resurselor materiale și uma
ne. pe creșterea substanțială a pro
ductivității, ridicarea calității și a 
nivelului tehnic al producției.

Acordăm o atenție deosebită în
făptuirii noii revoluții tehnico- 
științifice, promovării celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii în 
toate domeniile de activitate. în 
acest sens, ne preocupăm perma
nent de dezvoltarea tot mai puter
nică a. științei, învățămîntului și 
culturii — ca factori fundamentali 
ai edificării noii societăți.

Acționăm pentru creșterea con
tinuă a rolului conducător al parti
dului, pentru perfecționarea rela
țiilor de producție și sociale, a or
ganizării și conducerii societății. 
Aplicăm ferm principiile noului 
mecanism economico-financiar, ale 
autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești în toate domeniile 
vieții economice și sociale. Ne 
preocupăm susținut de dezvoltarea 
și perfecționarea democrației mun- 
citorești-revoluționare, de întărirea 
rolului consiliilor oamenilor mun
cii, al adunărilor generale — ca

organe democratice de conducere 
ale proprietarilor, producătorilor 
și beneficiarilor din întreprinderi 
și instituții.

Pornind de la teza revoluționară 
că socialismul se înfăptuiește cu 
poporul și pentru popor, am creat 
un larg cadru de participare direc
tă, nemijlocită, a oamenilor mun
cii la conducerea întregii vieți eco
nomice și sociale a societății, la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului și statului. Manifestăm 
o grijă deosebită pentru întărirea 
și dezvoltarea continuă a proprie
tății socialiste, de stat și coopera
tiste — ca factor fundamental al 
construirii cu succes a noii orîn- 
duiri, al ridicării nivelului general 
de viață și civilizație. Intensificăm 
munca politico-educativă de dez
voltare a conștiinței socialiste, de 
formare a omului nou al societății 
noastre — constructor conștient al 
socialismului și comunismului. Tot 
ceea ce realizăm în dezvoltarea 
economiei naționale, a științei și 
culturii servește nemijlocit crește
rii bunăstării materiale și spiritua
le a poporului — scopul suprem al 
politicii partidului — asigură pro
gresul general al întregii societăți, 
întărirea continuă a independenței 
și suveranității naționale, victoria 
socialismului și comunismului în 
patria noastră.

Viața demonstrează cu puterea 
faptelor că socialismul se reali
zează în forme diferite de la o 
etapă la alta, de la o țară la alta. 
Diversitatea căilor spre socialism 
nu diminuează, ci, dimpotrivă, 
pune cu mai mare putere în evi
dență forța și trăinicia socialismu
lui științific, faptul că viitorul 
omenirii este socialismul I (Vii 
aplauze).

In întreaga noastră activitate 
pornim de la faptul că rezultatele 
obținute de fiecare țară socialistă 
în dezvoltarea sa economico-so- 
cială sînt o contribuție nemijlocită 
la cauza generală a socialismului, 
la creșterea forței și prestigiului 
său In lume, la cauza păcii. Reali
zările țărilor socialiste — în rîn- 
dul cărora Uniunea Sovietică ocu
pă un loc deosebit — demonstrează 
cu putere că numai și numai 
socialismul oferă omenirii calea 
dezvoltării economico-sociale rapi
de, a lichidării înapoierii și asigu
rării bunăstării popoarelor, a 
independenței lor. (Aplauze pu
ternice). Considerăm că lipsurile 
și greșelile care s-au manifestat 
sau se mai manifestă în construc
ția socialistă nu diminuează cu 
nimic importanța marilor realizări 
pe calea făuririi noii societăți. 
Aceste lipsuri nu pun în nici un 
fel în cauză superioritatea socia

lismului, ele reprezentînd, de fapt, 
încălcarea sau abaterea de la 
principiile socialismului științific. 
De aceea, acționînd pentru lichi
darea lor, trebuie să facem totul 
pentru perfecționarea continuă a 
organizării și conducerii construc
ției socialiste, pentru aplicarea 
neabătută a principiilor socialiste, 
a eticii și echității sociale, pentru 
dezvoltarea continuă a democrației 
— factor determinant pentru fău
rirea socialismului și comunismu
lui. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,
Situația internațională continuă 

să se mențină deosebit de gravă 
și încordată, ca urmare a cursei 
înarmărilor, îndeosebi a celor nu
cleare, a politicii imperialiste de 
forță și amestec în treburile in
terne ale altor state. Aceasta face 
să crească pericolul unui nou 
război mondial ce s-ar transforma, 
inevitabil, într-o catastrofă nu
cleară, care ar duce la dispariția 
a înseși condițiilor pentru exis
tența vieții pe planeta noastră.

Iată de ce considerăm că pro
blema fundamentală a lumii de azi 
o constituie apărarea păcii, oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, de 
lichidare a armelor nucleare. Tre
buie făcut totul pentru apărarea 
dreptului sacru al popoarelor, al 
oamenilor — la existență, la viață 
liberă și demnă, la pace! (Vii 
aplauze).

Salutăm și sprijinim pe deplin 
inițiativele și propunerile Uniunii 
Sovietice în direcția reducerii cu 
50 la sută a armelor nucleare, a 
încetării experiențelor nucleare și 
opririi militarizării Cosmosului. 
Apreciem ca deosebit de' important 
programul propus de Uniunea So
vietică privind lichidarea, pînă la 
sfirșitul acestui secol, a întregului 
arsenal de arme nucleare și 
considerăm că nu trebuie precupe
țit nici un efort pentru realizarea 
lui. Popoarele așteaptă ca Statele 
Unite ale Americii și aliații lor din 
N.A.T.O. să adopte o atitudine 
realistă și să se treacă — pe baza 
propunerilor prezentate de ambele 
părți — la realizarea unor acorduri 
corespunzătoare pentru înlăturarea 
pericolului unui război nuclear și 
oprirea militarizării spațiului cos
mic. Realizarea unui echilibru în
tre cele două părți din punct de 
vedere militar trebuie înfăptuită nu 
pe calea măririi arsenalelor mili
tare, ci pe calea reducerii la cel 
mai scăzut nivel a înarmărilor. 
Aceasta corespunde intereselor po
poarelor întregii lumi. (Aplauze 
puternice).

în același timp, este necesar să 
se acționeze cu toată hotărîrea 
pentru reducerea substanțială a 
trupelor, a armelor clasice și a 
cheltuielilor militare, pentru re
nunțarea la forță și pentru solu
ționarea tuturor problemelor liti
gioase dintre state numai și numai 
pe calea tratativelor. Trebuie avut 
permanent în vedere că progra
mele de dezvoltare economică și 
socială a tuturor statelor se pot 
realiza numai în condiții de pace, 
de reducere radicală a cheltuielilor 
militare.

Se impune ca o necesitate vitală 
intensificarea luptei unite a tutu
ror popoarelor, a forțelor înain
tate de pretutindeni, pentru un 
curs nou în viața internațională, 
spre dezarmare, destindere, co
laborare și pace.

Considerăm că trebuie să se 
facă totul în vederea încheierii cu 
succes a conferinței de la Stock
holm consacrate întăririi încre
derii și pentru dezarmare în Eu
ropa, a negocierilor de la Viena 
pentru reducerea trupelor și a ar
mamentelor în centrul continen
tului, precum și pentru desfășura
rea cu rezultate pozitive a confe
rinței de dezarmare de la Geneva.

România se pronunță și militea
ză ferm pentru crearea unei zone 
denuclearizate și lipsite de arma 
chimică în Balcani, sprijină reali
zarea unor astfel de zone în nor
dul și centrul Europei, precum și 
în alte regiuni ale lumii.

în întreaga sa politică externă 
România acordă o atenție deose
bită dezvoltării relațiilor de priete
nie și colaborare cu țările socia
liste, în primul rind cu cele vecine, 
în acest cadru, acordăm o mare 
însemnătate întăririi colaborării 
și conlucrării cu Uniunea Sovie
tică.

Am acționat și acționăm cu toa
tă hotărîrea pentru depășirea di
vergențelor dintre unele țări so
cialiste. Salutăm în acest sens 
cursul pozitiv spre normalizarea 
relațiilor Uniunii Sovietice cu Re
publica Populară Chineză. Consi
derăm că întărirea colaborării și 
solidarității țărilor socialiste are o 
mare însemnătate pentru creșterea 
prestigiului socialismului, pentru 
pace și colaborare în întreaga 
lume. (Vii aplauze).

România acționează pentru rea
lizarea în viață a hotărîrilor adop
tate la Consfătuirea economică la 
nivel înalt a țărilor membre ale 
C.A.E.R., a Programului complex 
de colaborare tehnico-științifică pe 
termen lung, pînă în anul 2000 — 
care să ducă la dezvoltarea econo-
(Continuare în pag. a Vl-a)

Propunîndu-și să înfățișeze sistematic modul în care 
nele și organizațiile de partid, colectivele de oameni 
înfăptuirea unei sarcini economice de cea mai mare însemnătate stabi
lite de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, ziarul „Scinteia" a prezentat pe 
larg o serie de obiective, direcții de acțiune, precum și măsuri concrete 
adoptate în unele întreprinderi și la nivelul întregii țări pentru perfec
ționarea organizării și modernizarea producției.

Desigur, în întreaga acțiune un accent deosebit se pune pe moder
nizarea tehnică și tehnologică a fabricației. In acest sens, în prima 
etapă, care urmează a fi încheiată la sfirșitul lunii iunie a.c., moderni
zările trebuie făcute cu maximă operativitate, printr-o exemplară mobili
zare și organizare și, în general, pe baza dotărilor existente, a forțelor 

> proprii de autoutilare, fără însă a se diminua cu nimic ritmul producției, 
j Este un domeniu asupra căruia este necesar să fie concentrate în aceste 
' zile atenția, preocupările, spiritul creator al muncitorilor și specialiștilor 
j în bătălia pentru perfecționarea organizării și modernizarea producției.

Acum, important este ca în fiecare ramură sau sector al economiei 
I să fie depistate îndeosebi acele soluții tehnice cu eficiență ridicată sub 
j raportul productivității muncii, calității produselor și consumurilor mate

riale și energetice, care să fie aplicabile in timp cit mai scurt și cu 
cheltuieli cit mai reduse.

Prezentăm astăzi cîteva asemenea soluții tehnice, concepute și aplicate 
in sectoarele calde din două întreprinderi constructoare de mașini, care 
pot fi extinse și generalizate, cu efecte pozitive, în alte unități economice 
cu procese de fabricație asemănătoare.

Cum se poate obține o productivitate 
de trei ori mai mare ?

într-o scrisoare primită la redacție, 
un cititor, om al muncii la între
prinderea „23 August" din Capitală, 
își exprima admirația pentru fap
tul că într-un timp relativ scurt 
turnătoria întreprinderii și-a schim
bat radical înfățișarea prin montarea 
unor linii tehnologice automate, prin 
mecanizarea anumitor operații care 
presupuneau un mare efort fizic, 
ceea ce a asigurat condiții pentru 
dublarea și chiar pentru triplarea 
productivității muncii. Experiența 
colectivului de la această mare în
treprindere am prezentat-o pe larg 
(vezi „Scinteia" din 21 februarie 
1986) și nu ne vom opri de această 
dată din nou asupra ei.

Iată însă că, rod al eforturilor 
creatoare pentru modernizarea pro
ducției, și alte turnătorii ale unor 
întreprinderi din țară pot obține 
performanțe tehnice și economice 
asemănătoare, in condițiile specifice 
ale fabricației lor. Este vorba, bu
năoară, de linia tehnologică de tur
nare a pieselor din aliaje de cupru 
existentă la întreprinderea de ra
diatoare, echipament metalic, obiecte 
și armături sanitare — I.R.E.M.O.A.S. 
Bueurești, la care ne vom referi în 
continuare.

Această linie este tipică pentru 
turnătoriile de piese mici, de serie 
mare, fabricate din metale neferoase 
sau din oțel. „în actuala sa alcă
tuire, linia tehnologică cuprinde o 
serie de mașini, dispozitive și mij
loace de transport interoperațional 
care au fost realizate integral sau 
numai adaptate cu forțe proprii 
după soluții tehnice , originale 
concepute de specialiștii noștri — ne 
spune dr. ing. Virgil Ganea. Ce
rințele de la care am pornit au fost 
să sporim producția pe spatiile exis-

SUCEAVA

Al doilea mare tunel 
de la Mestecăniș 
— în exploatare

A fost pus în funcțiune, cu 
40 de zile mai devreme, cel de-al 
doilea tunel de la Mestecăniș, 
modernă magistrală subterană 
în lungime de 1 624 metri. Da
rea in exploatare a acestui 
mare tunel asigură creșterea 
substanțială a capacității de 
transport, eliminind greutățile 
ce se întîmpinau în exploatarea 
feroviară a traseului Suceava — 
Vatra Dornei — Ilva Mică. Tot
odată, au fost create condiții 
pentru electrificarea liniei fera
te Suceava — Bedean. (Sava 
Bejinariu, corespondentul „Scîn- 
teii“).

SĂLAJ

Livrări suplimentare 
la export

O preocupare de prim ordin 
a muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor de la întreprinde
rea de conductori electrici 
emailați Zalău este realizarea 
și depășirea sarcinilor de 
plan la export prin valorifi
carea superioară a materiei 
prime și a altor materiale. In 
acest sens, la o serie de in
stalații specializate în produ
cerea conductoarelor de bobinaj 
destinate exportului, fabricația 
a fost orientată spre realizarea 
reperelor ultrasubțiri necesare 
în industria electrotehnică și 
electronică. De la începutul 
anului și pînă în prezent au 
fost livrate partenerilor externi, 
peste prevederi, aproape 60 tone 
conductoare de bobinaj. (Eugen 
Teglaș, corespondentul „Scîn- 
teii“).

BIHOR

Materiale mai multe 
pentru șantierele 

de construcții
Oamenii muncii de la Combi

natul de lianți și azbociment 
Aleșd și întreprinderea pentru 
materiale de construcții Oradea 
raportează că. în perioada care 
a trecut din acest an. au obținut 
însemnate sporuri de producție. 
Colectivele din unitățile aminti
te au livrat suplimentar șantie
relor 9 700 tone ciment, 2 300 tone 
var hidratat, 160 metri cubi pre
fabricate din beton armat și 530 
metri cubi BCA. De menționat că 
în acest an constructorii de la 
Trustul antrepriză generală con- 
strucții-montaj Bihor s-au an
gajat să realizeze suplimentar 
1 000 apartamente. (loan Laza, 
corespondentul „Scînteii").

acționează orga- 
ai muncii pentru

tente prin creșterea productivității 
muncii și, totodată, să reducem con
siderabil consumurile materiale și 
energetice, în condițiile ridicării ca
lității produselor".

în ce constau noutățile tehnice „pe 
flux" 7

Primul pas îl constituie confec
ționarea miezurilor de turnare din 
nisip cu rășini. Operație care, in 
sistem clasic, se realizează cu mari 
consumuri energetice. Mașinile con
cepute aici asigură producerea mie
zurilor în ciclu automat (împuș
care, polimerizare și deschiderea 
matriței). Efectele economice : pro
ductivitatea este acum de trei ori 
mai mare, randamentul energetic a 
sporit de 4—5 ori, calitatea miezuri
lor este constantă. Se cuvine men
ționat și faptul că fiabilitatea teh
nologiei și a mașinilor este foarte 
ridicată, cheltuielile de exploatare 
fiind minime.

Domeniul de aplicabilitate : acest 
țip de. mașină poate .fi utilizat pen
tru confecționarea oricăror miezuri 
pentru turnarea de metale feroase 
sau neferoase, cu gabarite de pină 
la 300 mm. Pentru miezuri de di
mensiuni mai mari mașina poate fi 
reproiectată „la scară". Si un amă
nunt deloc lipsit de importanță : 
mașina se poate construi in orice 
atelier de autoutilare.

Am mai reținut că in prezent se 
proiectează dispozitivele pentru me
canizarea operațiilor de extragere 
Si. respectiv, transport al miezurilor 
Termen : 30 Iunie a.c.

AI doilea pas, turnarea în cochile 
a pieselor din aliaje de cupru, se 
efectuează cu o instalație cu șase 
manipulatori. înainte, turnarea în 
cochilă se făcea manual : opera
ția. greoaie și dificilă, dura mult.

r DIMENSIUNI UMANISTE
Libera dezvoltare a 

personalității umane, 
eliberarea de sub feu
dalism și autoritatea 
bisericii, cultul pentru 
viata reală, setea de a 
studia și de a ști sint 
caracteristicile funda
mentale ale Renașterii, 
era care intr-adevăr a 
putut să fie denumită 
„era descoperirii lumii 
și a omului". Numele 
de umanist (de la lati
nescul humanus} pune 
accentul pe caracterul 
laic al culturii și fina
lității ei primordiale 
— satisfacerea deplini 
a înclinărilor și ten
dințelor umane. Un fi
lozof ca Marsilio Fi- 
cino nu ezita să afir
me, in epocă, superio
ritatea omului asupra 
tuturor elementelor 
naturii, echivalent cu 
divinitatea prezentă 
pretutindeni.

Omul Renașterii este 
determinat de acțiunea 
continuă, de manifes
tarea multilaterală a 
personalității sale. El 
devine proteic, simțind 
nevoia lărgirii spațiu- 

Ilui cunoscut. El va pu
tea să exclame că 
„Pămîntul este prea 
mic" pentru setea sa 
de cunoaștere și va 
descoperi, îndrăznind 
să navigheze pe mări 
necunoscute, continen
te noi, ca genovezul 
Cristofor Columb. Pă- 
mintul incepe să se 
rotească in noua con
cepție despre Univers, 
lumile se multiplică in 
Cosmos.

Omul Renașterii a 
dat un nou sens exis
tentei, aflindu-se in 
competiție cu natura si 

Irealitatea,, valorificin- 
du-și talentul și ener
gia intr-o continui 
confruntare. Pluralita
tea de aptitudini și de 
manifestări îl caracte
rizează. Apare figura 
omului „universal", a- 
cela care vrea să știe 
totul, să creeze in ori
ce zonă a activității, 
să-și utilizeze energia 
pentru a atinge acel 
ideal, specific renas
centist, al perfecțiunii 
și armoniei. Omul 
vrea să-și fie propriul 
stăpin, depășindu-și 
starea de sclav al di
vinității care-i carac
terizase întunecata is
torie din Evul Mediu. 
El se declară centru al 
Universului, și, intr-a
devăr, un umanist su
prem ca Pico della Mi- 
randola putea să sus
țină teza că cel mai 
mare miracol al crea
ției este omul, „făuri
torul și modelatorul 
propriei sale forme", 

\ „compendiu al lumii".

„creatura1 prin exce
lentă", sintetizînd in 
sine elementele între
gii creații. Asemenea 
concepție despre omul 
multilateral, totdeauna 
activ, preconizează și 
necesitatea echilibru
lui dintre corp și su
flet, dintre minte și 
forfa fizică.

Asemenea spiritua
litate a Renașterii în
temeiată pe rațiune, 
căutind adevărul și 
cunoașterea realității, 
afirmă concepția care 
nu va mai fi niciodată 
abandonată, a omului 
făuritor al propriului 
său destin. Fără con
cepția spirituală a Re-

ÎNSEMNĂRI

nașterii nu s-ar putea 
explica dezvoltarea ul
terioară a filozofiei 
care pune acum baze
le pe natură și reali
tate.

Aceste principii uma
niste ale unor mari 
ginditori, relative la 
virtuțile omului, nu 
au putut deveni pir- 
ghii transformatoare 
ale condiției umane in 
secolele care au trecut 
de la prima lor afir
mare. Masele populare 
n-au avut acces la cu
noaștere, exploatarea 
muncii a continuat, nu 
au fost consolidate 
principii ale egalității 
și eticii sociale. Au ve
nit revoluțiile acestui 
secol care au răsturnat 
orinduiri înguste și au 
afirmat puternic, ca in 
țara noastră, principii
le unui înalt umanism, 
soluționarea probleme
lor omului în spiritul 
umanismului nou, re
voluționar. tn această 
concepție se. afirmă 
principiile omului mo
dern multilateral, che
mat să fie constructo
rul activ al unei lumi 
noi, profund, structu
ral umanist. Un ase
menea om multilateral 
este chemat să edifice 
statul civilizației supe
rioare, al culturii inte
grale. cunoscător te
meinic al tuturor cu
ceririlor cunoașterii la 
sfirșitul celui' de-al 
doilea mileniu. Un a- 
semenea om multilate
ral. angajat în gigan
ticul proces de con
struire a societății 
umaniste a socialismu
lui și comunismului, 
este determinat de im
pulsul continuu al e- 
ducației in spiritul' 
umanismului revolu
ționar.

Datorită productivității foarte scă
zute a acestei operații, cuptorul nu 
era utilizat la întreaga capacitate, se 
consuma multă energie pentru men
ținerea metalului in stare topită, se 
pierdeau importante cantități de 
material prin ardere.

Actuala instalație, de mare fiabilita
te, include șase posturi de lucru cu 
mișcare de rotație, fiecare post reali- 
zind cite o operație tehnologică. Dacă 
anterior un cuptor nu era folosit la 
parametrii proiectați, acum două 
cuptoare abia prididesc să alimen
teze instalația. Practic, producția și 
productivitatea muncii au crescut de 
4,6 ori, economisindu-se, Ia nivelul 
unui an, 1 260 MWh energie electrică 
și 32,5 tone de aliaje de cupru. Va
loric, economiile obținute intr-un an 
întrec de 3,5 ori costul instalației, 
ceea ce înseamnă că aceasta s-a 
amortizat în numai citeva luni.

Instalația este specializată pentru 
piese in greutate de’ maximum 4—5 
kg, deci Sint foarte multe unitățile 
care ar putea-o folosi cu succes, cu 
mici adaptări. Pînă la sfirșitul aces
tui semestru, în această fază tehno
logică vor mai lucra o instalație de 
verificare șl reglare automată a tem
peraturii in cuptor și un dispozitiv 
de introducere automată a miezuri
lor.

Al treilea pas : debavurarea pie
selor turnate. Deși printre specialiști 
există și opinia că piesa trebuie 
debavurată în apropierea locului de 
turnare, în această întreprindere s-a 
ales soluția transportului, prin in
stalații subterane sau la suprafață, 
pină la un grup de mașini de deba- 
vurare. De ce ? în timpul transpor
tului piesele se răcesc șl se adună 
în cantități suficiente pentru a nu 
exista „timpi morți" la operațiunea 
de debavurare. Alte avantaje ale 
organizării debavurării centralizate : 
sortarea pieselor debavurate pe cali
tăți, reducerea timpului de recircu- 
lare a resturilor refolosibile și, în 
fine, posibilitatea mecanizării acestei 
operații — de unde o productivitate 
sporită de trei ori.

Așa cum dovedește experiența de 
aici, mecanizarea operației se poate 
realiza pe orice tip de piesă, prin 
simpla montare a unor’ dispozitive 
speciale cu platou rotativ. Pe lingă 
sporul de productivitate, se cuvin 
menționate și asigurarea unei cali
tăți constante a pieselor, care sînt 
calibrate la aceleași cote, intrucit 
folosesc aceleași scule ; fiabilitatea 
mai mare a pieselor, datorită mer
sului în regim continuu și reducerea 
consumurilor energetice generate de 
opriri și porniri. Sistemul, aplicat 
parțial în turnătorie, va fi genera
lizat in acest an.

Al patrulea pas : șlefuirea piese
lor. Operație greoaie, care necesita 
un mare consum de manoperă, se 
efectuează acum cu mașini care 
funcționează riguros, cu mare viteză, 
executînd mișcări de rotație și osci
lante care le reproduc pe cele ma
nuale. Calitatea operației în regim 
mecanizat este net superioară celei

Comeliu CARLAN 
Stefan D1N1CA

(Continuare în pag. a Il-a)

tn țara noastră se 
afirmă puternic viziu
nea comunistă despre 
om, raporturile dintre 
om și istorie, liniile de 
forță ale eticii social- 
revoluționare, apte să 
modeleze pe fiecare 
cetățean conștient al 
patriei. Creatorii cul
turii contemporane din 
țara noastră, conștienți 
de funcția modelatoa
re, totdeauna umanis
tă, a literaturii și ar
telor, se străduiesc să 
oglindească in operele 
lor existența și acti
vitatea complexă a 
contemporanilor care 
s-au ridicat la un ni
vel înalt de cunoaștere 
și trăire, necunoscute 
in trecut.

Faptele și visele a- 
cestui om al prezentu
lui sint altele decit ale 
omului Renașterii, spi
ritualitatea umanistă a 
cucerit noi valențe, 
demnitatea umană nu 
este numai a unei ca
tegorii sociale restrin- 
se. Forța morală, ar
doarea de a intelege, 
de a ști și de a crea 
sint germenii stimula
tori ai unei mișcări 
continue și ai unei 
transformări perpetue, 
echivalente cu întrea
ga efervescentă crea
toare a unui popor de 
constructori multila
terali. Se trăiește și se 
activează intr-o zonă a 
libertății și a eticii, a 
frumuseții și adevăru
lui — noi principii ale 
orinduirii umanismu
lui revoluționar ro
mânesc. Spiritualitatea 
noului umanism echi
valează idealul unui 
om determinat de echi
libru, de dominarea 
rațională a naturii și 
realității, angajat inte
gral, lucid și inteli
gent, în activități in 
care se dezvoltă ener
gia sa cu o singură 
finalitate, crearea vii
torului cel mai uma
nist posibil al patriei, 
viitorul comunist.

In spiritul aspirației 
spre desăvîrșirea omu
lui „descoperit" de Re
naștere, conștiința o- 
mului prezentului ro
mânesc se determină 
in sensurile unei noi 
viziuni, revoluționare, 
despre lume, om și so
cietate, reflectind con
tinua dialectică in care 
se schimbă atit liniile 
istoriei, cit și ale vie
ții individuale, pe o 
spirală mereu ascen
dentă, sub semnul lu
minos al noii etici a 
depășirii.

Alexandru 
BALAC1
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Cea mai mare termocentrala poate și trebuie 
să devină și cel mai mare producător de energie

NOUTĂTI TEHNICO-ȘTIINTIFICE
ROMÂNEȘTI

LA EXPLOATARE

Ordine, disciplină 
și competență!

Ora 7 și 15 minute. Pe poarta ter
mocentralei Turceni intră sute de 
oameni, care se îndreaptă spre locu
rile lor de muncă. Peste un sfert 
de oră Iși vor începe activitatea e- 
nergeticienii din schimbul I. Din 
cînd în cind, unii dintre ei se duc 
spre panoul cu fișe de prezentă pen
tru a marca la ceasul'de pontai ora 
venirii la lucru. Aveam să aflăm că 
această formă de prezență este fo
losită numai pentru personalul 
T.E.S.A. Ceilalți ? îi vede șeful de e- 
chipă sau de tură și acesta comunică 
mai departe altor șefi, care, „furați1* 
de Ia prima oră de problemele de 
serviciu, nu mai știu ciți sint la lu
cru sau absenți. De altfel, nici Ia 
O operativă nu s-a spus nici o vorbă 
despre prezență. Motivul ? Nu se cu
noștea exact situația.

Pe cele două porți ale centralei 
electrice este un continuu du-te- 
vino, la orice oră din zi. Bineînțeles 
că se găsesc și justificări: mulți din
tre ei sint de la constructor, mon- 
tor sau delegați de la diferite în
treprinderi. Portarii mai vigilenți la 
prima oră iși uită apoi menirea. 
Ora 22 și 30 minute : pe poarta 2 
intram nestingheriți, fără a deranja 
somnul adine al portarului. La poar
ta 1, paznicul Constantin Băluță se 
întreținea de zor cu diferite per
soane, lăsind accesul liber pentru 
oricine. Schimbul III intrase la ora
23 și 30 minute însă pînă spre ora
24 încă mai soseau la Ipcru unii în- 
tirziați. Operatorul Florian Golfiță, 
de la E.T.M. 2 — blocul 3, Joțuîește 
la 25 m în fața centralei... dar țne- 
reu caută scuze.

Or, un lucru este clar : se Încalcă 
cele mai elementare reguli de prdine 
și disciplină. In urmă cu patru luni 
s-a indicat să se introducă sistemul 
centralizat de ponlare și de evidență 
centralizată a prezenței la lucru pen
tru întregul personal din unitățile 
energetice, iar predarea sarcinilor 
de Ia un schimb Ia altul să șe facă 
cu exigentă, la fața locului, pe baza 
unor norme precise, sub semnătură. 
Cît despre cel de-al doilea aspect 
aveam să găsim și aici o serie ds 
situații nedorite. La camerele de co
mandă termice există registre cu pa
rametrii și deficiențele înregistrate 
pe fiecare grup energetic. Insă în 
momentul schimbării turelor pre
darea se face în fugă, de teama de a 
nu fi pierdute autobuzele. Și în aces
te momente există pericolul cel mai 
mare să nu fie supravegheați para
metrii normali de funcționare și să 
se înregistreze reduceri dă putere 
nejustificate. Ba mai mult, ]a gos
podăria de combustibil, îndeosebi Ia 
etapa a II-a, se oprese — chipurile 
pe rrfotive tehnice — unele benzi, 
pentru ca o parte din cei ce deser
vesc aceste utilaje să ajungă la ma
șinile de transport. Este oare atit de 
greu ,să șe ia măsuri ca un autobuz 
să asigure la acea oră deplasarea 
personalului de serviciu din acest 
loc la poartă ?

Aminteam în ancheta trecută că 
în luna ianuarie se înregistrase un 
mare număr de absențe, situație 
care se menține și în luna februa
rie. Din evidențele mai mult sau 
mai puțin exacte rezultă că, în me
die. absențele nemotivate echivalează 
cu lipsa de la lucru a 75 de persoa
ne, iar uneori lipsesc cadre de bază, 
cum s-a intimplat cu dispecerul șef» 
tură pe centrală. Fără îndoială că 
ordinea și disciplina au un sens 
mult mai larg. A fi disciplinat nu 
inseamnă numai să vii la timp la 
program, ci inseamnă să-ți pui in 
valoare toată priceperea profesio
nală, să acționezi operativ și să-ți 
îndeplinești exemplar sarcinile ce 
iți revin.

Sînt încă destul de multe opriri 
ale grupurilor energetice dîn vina 
personalului, recordul nedorit de- 
ținîndu-I secția de exploatare termo- 
mecanică nr. 1. Redăm cîteva ca
zuri: grupul nr. 2 a fost scos din 

funcțiune datorită exploatării ne
corespunzătoare, făcîndu-se vinovați 
Nicolae Stanciu, Mihai Petcu și 
Gheorghe llinâ; datorită indisponi- 
bilizării pompelor de alimentare, ca
zanul nr. 2 a declanșat, întrucît Ho- 
rațiu Popescu, Gheorghe Pirvu și 
Ion Șerban nu au acordat atenția 
necesară întreținerii corespunzătoare 
și nu au făcut un control exigent la 
punerea in funcțiune a acestor echi
pamente. Afirmam că prin speci
ficul său această meserie necesită o 
prezență vie, activă, o intervenție 
competentă. Eram într-una din nopți 
prezent în camera de comandă ter
mică — de la blocuî~l. Deodată aflăm 
că se pierd parametri, grupul rămi- 
nînd cu o singură moară în funcțiune. 
Agitație, ezitări. Șeful de tură. ing. 
Ion Liță, iși aruncă de-a dura casca 
de protecție I în asemenea situații 
este nevoie de calm, de mult calm, 
dar mai ales de intervenție promptă 
și mai ales de pricepere profesiona-

și nopți de munca ale 
de la Turceni (im

lă. Cum explică conducerea secției, 
șeful ei, Ing. Nicolae Dumitrașeu, ca
litatea necorespunzătoare a activi
tății de exploatare și întreținere a 
echipamentelor și instalațiilor? Din 
păcate, Ia această întrebare nu am 
primit răspuns.

Abaterile de Ia disciplina teh
nologică se manifestă șl șub alte 
forme — de la simpla pornire 
a unor reductoare fără ulei, sau mori 
de cărbune cu ușile deschise, pină 
la nerespectarea fișei de regim a gru
purilor energetice, sau greșeli de ex
ploatare datorită incompetenței pro
fesionale. Ba, mal mult, uneori se 
instaurează și automulțumirea, cum 
ar fi la secția chimică, unde s-au 
creat situații care au pus în anu
mite momente probleme deosebite 
în funcționarea centralei.

O vină o poartă și comisia din ca
drul întreprinderii pentru analiza 
incidentelor și avariilor, condusă de 
directorul tehnic, ing. Artemiu 
Vanca, care avea datoria să aprofun
deze cu toată exigența cauzele care 
au dus la aceste evenimente și să 
precizeze în același timp cu clari
tate responsabilitățile. Este un do
meniu în care nu se pot admite ju
mătățile de măsură. Lipsa de fermi
tate, îngăduința nu fac decit să per
mită perpetuarea nejustificată și 
nedorită a unei slabe activități de 
exploatare și întreținere.

Cazurile de încălcare a disciplinei 
la care ne-am referit au, așa cum 
am arătat, implicații directe, une
ori foarte costisitoare, asupra bunu
lui mers al agregatelor și instalații
lor. Și credem că nu exagerăm cu 
nimic că tot dintr-o anumită lipsă 
de disciplină pornesc și neajunsurile 
din domeniul reparațiilor.

LA REPARAȚII 

Organizare pe măsura 
exigențelor actuale!

In scopul imbunătâțirii activității 
în acest domeniu, prin Decretul 
273 din 1985 a fost înființată antre
priza de reparații aflată în subor
dine» directă a întreprinderii elec- 
trocentrale Turceni. A trecut aproa
pe o jumătate de an de cînd se 
funcționează în această formă orga
nizatorică Au fost formate brigăzi 
și ateliere specializate pe tipuri de 
lucrări, fapt ce permite o interven
ție mai bună in realizarea reviziilor 
și reparațiilor diferitelor echipa
mente.

Dar iată mai întîi cîteva secvențe 
care vorbesc de la sine despre ce 
înseamnă spiritul de disciplină și
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dăruirea în muncă pentru execu
tarea unor reparații de calitate. La 
blocul energetic nr. 2 se lucrează 
intens pentru efectuarea unor reme
dieri. Echipa condusă de maistrul 
Ion Negrilă se remarcă prin opera
tivitate, conștiinciozitate și lucrări 
de calitate la sistemul de presiune. 
Cu nimic mal prejos pot fi apreciate 
eforturile echipei de reparații de Ia 
rotative, condusă de maistrul Gri- 
gore Negoescu. Iar la atelierul me
canic se execută acum reparații la 
numeroase piese ce altădată erau 
trimise cine știe unde prin tară. 
Este meritul colectivului de aici, 
coordonat cu competență de maistrul 
Constantin Ungureanu. însă nu pu
tem să-1 omitem chiar și In aceste 
scurte secvențe de muncă și pe 
maistrul Marian Boșneag, de la bri
gada de reparații electrice, care prin 
pregătirea țui profesională și prin 
felul cum muncește se dovedește a 
fi unul dintre cei mai buni specia
liști. Deci, într-un cuvînt, se poate 
afirma că Ia antrepriza de reparații 
sint mulți oameni care muncesc cu 
competență și răspundere.

Și totuși, această activitate, pe an
samblu, nu răspunde exigențelor im
puse de sectorul energetic. în nu
meroasele ședințe de analiză au fost 
subliniate o serie de carențe ce per
sistă : prelungirea duratei reparații
lor ; neefectuarea tuturor lucrărilor 
necesare, Îndeosebi la opririle acci
dentale ; calitatea slabă a lucrărilor 
de reparații ; folosirea necorespun
zătoare a timpului de lucru ; indis
ciplină și un număr mare de absen
țe nemotivale. într-una din dările 
de seamă recente ale comitetului de 
partid pe întreprindere se arăta : 
o contribuție însemnată Ia reduce
rea gradului de fiabilitate o are 
nivelul tehnie și calitativ necores- 
punzător al activității unor formații 
de reparații. De pildă, brigada de 
reparații instalații mecanice din gos
podăria de cărbune, condusă de in

ginerul Dumitru Popescu, manifestă 
superficialitate în analiza constată
rilor, in eliminarea în întregime a 
defecțiunilor apărute la agregatele 
pe care le repară și se apelează la 
prea multe improvizații și soluții de 
provizorat. Formația condusă de 
Gheorghe Ciulei, datorită folosirii 
unor tehnologii necorespunzătoare, 
este nevoită să repete aceeași ope
rație de două-trei ori, cu efecte di
recte asupra duratei de exploatare a 
echipamentelor respective. De altfel, 
aveam să constatăm că nu există 
fișe tehnologice de reparații și nor
me pe fiecare agregat și instalație, 
fapt ce permite ca aprecierea volu
mului lucrărilor să fie absolut in- 
timplătoare. Se apelează la tot felul 
de normative, mai mult sau mai pu
țin adecvate domeniului. Procesele 
verbale de constatare sînt făcute la 
„mica înțelegere11, iar în devize o 
piesă de 400 kg devine de 2 tone, iar 
o simplă intervenție de reglare a 
unui releu ajunge să coste mai mult 
decit piesa în sine. Anomalii gene
rate de multiple cauze, îndeosebi 
organizatorice, care au permis obți
nerea unor venituri suplimentare ne
cuvenite de peste 1 milion lei, pe 
care organele de control financiar 
le-au identificat și au stabilit recu
perarea grabnică a acestor sume. 
Conducerea antreprizei de reparații 
nu a luat măsuri ferme pentru ur
mărirea consumurilor materiale, ad- 
mițînd risipa, încorporarea in lu
crări a materialelor noi fără recon- 
diționări, precum și crearea unor 
stocuri nejustificate în cadrul bri
găzilor de producție. Se constată un 
interes deosebit pentru lucrări de 
mare anvergură, pentru schimbarea 
într-o măsură cît mai mare a echi
pamentelor ce au unele defecțiuni, 
cu scopul unic de a se obține pro
ducții, dar mai ales venituri cît mai 
mari. Pe bună dreptate, remarca di
rectorul întreprinderii electrocen- 
trale Turceni, dr- ing,. Florea Be- 
reș : „Nu sintem întreprindere de 
reparații, ci de producere a energiei 
electrice**. Surprinzător însă, numă
rul personalului din cadrul antre
prizei de reparații îl depășește pe 
cel din activitatea de exploatare. 
Criteriul unic de apreciere al activi
tății fie de exploatare sau de repa
rații aste producția de energie elec
trică realizată. Așa este și firesc, 
așa prevăd și normativele legale în 
vigoare. Decretul 273/1985, in artico
lul 5, precizează clar : „Retribuirea 
personalului muncitor din antrepri
zele specializate de revizii și repa
rații se va face în acord global in 
funcție de realizarea fizică a lucră
rilor programate in termen și de 
bună calitate și de realizarea pro
ducției fizice de energie electrică 
programată centralei termoelectrice 
respective",

însă se constată din partea antre
prizei de reparații, precizăm încă o 
dată aflată în subordinea di
rectă a întreprinderii electrocentrale 
Turceni, o insuficientă preocupare 
pentru a realiza lucrări de reparații 
într-un termen cit mai redus și de 
calitate. Nerealizarea producției de 
energie electrică influențează ve
niturile obținute într-un procent re
dus, acoperit însă cu prisosință de alte 
sporuri obținute. Cert este un lucru : 
activitatea de reparații, deși din 
septembrie anul trecut are un cadru 
organizatoric nou, nu răspunde exi
gențelor ce se impun. Am eviden
țiat cîteva dintre problemele exis
tente In acest sector. Și lesne se 
poate observa că cele mai multe 
sînt tot de ordin organizatoric, fiind 
necesare : îmbunătățirea metodolo
giei de acord global ; creșterea gra
dului de folosire a timpului de 
lucru ; analizarea tehnologiilor uti
lizate și creșterea gradului de me
canizare a lucrărilor ; realizarea unei 
baze proprii de piese de schimb și 
a unui grad sporit de recondlționare 
a diferitelor subansamble ; îmbună
tățirea calității reparațiilor și nu în 
ultimul rînd întărirea ordinii și 
disciplinei.

Supunem aceste probleme atenției 
forurilor de resort, care neîntîrziat 
vor trebui să acționeze hotărît pentru 
ca activitatea de reparații de la 
Turceni să fie la nivelul cerințelor 
actuale.

Ion LAZAR

APELE INDUSTRI
ALE DE RĂCIRE - 
O SURSĂ NE
CONVENȚIONALĂ 

DE ENERGIE

După ce și-au Îndeplinit rolul in 
procesele tehnologice, apele indus
triale cantonează o vreme in tur
nurile de răcire, spre a fi apoi re- 
utilizate. Căldura lor șe pierde in 
atmosferă, nefolosită. Avînd insă 
25°—30°C. apa de răcire tehnologică 
poate fi o sursă de energie. Orjciț 
de modestă ar părea, o sursă pe- 
convențională poate înclina favora
bil balanța energetică a unei zone, 
a unui oraș. Pentru a-și demonstra 
virtuțile energetice, apa de răcire 
are nevoie de un utilaj termic, ase
mănător mașinilor frigorifice, dar 
funcționind exact invers, adică ex- 
trâgmd căldura din surse cu tem
peraturi scăzute. Acest utilaj poate 
fi pompa de căldură cu absorbție, 
realizată la ÎNCERC, șecția „In
stalații, folosirea energiei solare și 
căldurii recuperate11. Utilizînd căl
dura reziduală din apele de răcire 
industriale, pompa termică poate 
asigura alimentarea unor ansam
bluri întregi de locuințe. Procedeul 
pare destul de simplu : căldura din 
apa de răcire este absorbită și 
transferată unui agent termic utjl, 
a cărui temperatură va crește la 
60°—70°C, pentru a fi folosită la 
prepararea apei calde menajere sau 
ca agent de încălzire. Simplu, acum 
cind cercetările privind „Sisteme 
de recuperare a căldurii din apele 
uzate industriale cu pompe termi
ce cu absorbție" — coordonate și 
finanțate de Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie —■ s-au 
încheiat, de aproape doi ani; tre- 
cîndu-se la valorificarea rezulta
telor,

O Instalație experimentală a fost 
realizată în colaborare eu specia
liștii Institutului județean de cer
cetări și proiectări din Iași, avînd 
ca obiectiv alimentarea cu căldură 
— apă caldă menajeră și agent de 
încălzire — a circa două mii de 
apartamente din cartierul ieșean 
„Metalurgiei". Pentru pompa de 
căldură cu absorbție cu bromură 
de litiu, aferentă instalației, pro
iectantul — un colectiv de cerceta
re de la Combinatul de fibre sin
tetice din Iași — a primit brevet de 
invenție.

încurajați de bunele rezultate 
obținute la Iași, specialiștii de la 
ÎNCERC au procedat la gene
ralizarea soluției. Mai întîi a fost 
pusă în funcțiune o nouă instalație 
la Pitești, pentru locuitorii cartie
rului Prundu. realizată cu con
cursul colegilor de breaslă din in
dustria chimică și al proiectanților 
argeșeni. Au fost, de asemenea, 
elaborate de către ÎNCERC stu
dii de soluții și note de comandă 

Aspect de lucru din secția montaj aparataj-instalații a întreprinderii „Elecțrocontact'1 din Botoșani
Foto : E. Dichiseanu

pentru o serie de instalații la Aiud, 
Ocna Mureș, Cîmpulung, Curtea de 
Argeș, Prundu-Birgăului, Tirgu 
Mureș, Tîrnăveni, Timișoara, Co
rabia etc. Alte studii sînt in curs 
de finalizare pentru Cluj-Napoca, 
Balș, Reghin, Caracal, Urziceni.

SOLUȚII EFICIEN
TE ÎN TERMO- 

ENERGETICĂ

La cea de-a XIII-a Consfătuire 
națională a termoenergeticienilor, 
desfășurată nu de mult la Brașov, 
au fost subliniate direcțiile actuale 
ale cercetării din acest domeniu 
prioritar al economiei naționale. 
Menționăm dintre acestea înlocui
rea hidrocarburilor și realizarea 
unor instalații de ardere mai efi
ciente. Rezultatele obținute pină în 
prezent la întreprinderea „Pisla" — 
București validează, de pildă, ideea 
Înlocuirii, la unele cazane, a hidro
carburilor cu gazul de gazogen pro
dus din cărbune. într-o statie-pilot, 
proiectată de cadre didactice și stu- 
denți de la Facultatea de energe
tică din institutul politehnic Bucu
rești, urmează a se verifica arderea 
intensificată cu focare de tip ciclon 
și posibilitatea evacuării zgurii în 
stare lichidă. O altă soluție, expe
rimentată deocamdată în labora
toarele politehnicii bucureștene, vi
zează arderea cărbunilor cu gra
nulați» mică. Prin ardere mixtă 
(suspensie — grătar) vor putea fi 
valorificate și particulele de cărbu
ne avînd granulație pînă la 5 mi
limetri 1

ARDEREA LIGNI
TULUI CU RAN
DAMENT SPORIT

în întreaga țară există In pre
zent sute de instalații energetice — 
cazane mai mici sau mai mari 
care furnizează apă caldă, apă fier
binte sau abur tehnologic unor În
treprinderi sau pentru încălzirea 
de locuințe ori spații social- 
administrative — care utilizează în 
mod exclusiv cărbune provenit din 
diverse bazine carbonifere. îmbu
nătățirea randamentelor de ardere 
a cărbunelui în aceste instalații și 
creșterea fiabilității lor in funcțio
nare constituie obiective de studiu 
și cercetare pentru multe colective 
de specialiști, cu rezultate ce au 
condus la o serie de soluții tehnice 
dintre cele mai eficiente. Una din
tre acestea a fost elaborată de 
specialiștii de la Catedra de termo- 
tehnică (conf. dr. ing. Nicolae An
tonescu și asistent ing. Laurențiu 
Olan) a Institutului de construcții 
București. Soluția propusă — veri
ficată pe două cazane cu o capa
citate de 1 Gcal/h realizate de în

treprinderea „Metalica" — constă, 
în principiu, în preluarea unor gaze 
de ardere din zona drumurilor con
vective ale cazanului sau chiar de 
la coș și introducerea lor în aerul 
de ardere insuflat sub grătar. Ce 
efecte produce această nouă tehni
că de „ardere a lignitului cu re- 
circulare de gaze" ? în primul rînd. 
așa cum demonstrează încercări
le făcute pe cele două prototipuri 
de cazane, ce au funcționat fără 
Întrerupere iarna trecută, cit și în 
această iarnă, o creștere a randa
mentului de ardere, in medie, cu 7 
la sută. Totodată, conduce la o di
minuare cu 10 la sută a consumu
lui de combustibil, inclusiv a chel
tuielilor de transport pentru canti
tăți foarte mari de combustibil.

Procedeul poate fi utilizat pentru 
orice tip de cazan de ardere a 
cărbunelui și chiar în acele insta
lații care ard lignitul pe grătare 
simple și ieftine, cum ar fi grătarul 
cu împingere directă sau grătarul 
plan, care în tehnica clasică de ar
dere nu pot fi folosite pentru 
lignit.

MONITOR PENTRU 
ARITMII 

CARDIACE

Statisticile arată că circa 50 la 
Sută din decesele Înregistrate la 
pacienții care au suferit de infarct 
miocardic se datorează aritmiilor, 
cea mai frecventă dintre ele fiind 
extrasistola ventriculară. Detecta
rea lor rapidă apare d§ci deosebit 
de importantă in ideea aplicării 
unui tratament medicamentos cu 
rol in reducerea probabilități) apa
riției gcesțora, Motiv ce i-a de
terminat pe specialiști să se gîn- 
dească la construirea unor echi
pamente țâre să efectueze în mod 
automat analiza ritmului cardiac și 
care să asigure o supraveghere 
continuă, astfel îneît eventualele 
aritmii să fie depistat» imediat 
după apariție, să efectueze o 
diagnosticare a principalelor tipuri 
d» aritmii, șă furnizeze date pentru 
studierea evoluției in timp rit
mului cardiac al paeienților.

Aparatul, realizat în eadrul La
boratorului de aparatură medicală 
ai Institutului de cercetare științifi
că si inginerie tehnologică pentru 
electronică, asigură monitorizarea 
permanentă a bolnavilor în secțiile 
de reanimare și cardiologie ale spi
talelor și efectuează analiza auto
mată în timp real a ritmului car
diac, distingind șapte aritmii peri
culoase. Datele procesate, proveni
te simultan de la șase paeienți. sînt 
afișate pe un ecran TV de 31 cm.

Totodată, sint asigurate ieșiri și 
pentru alte semnale procesate • 
alarme, semnale analogice pentru 
înregistrare lentă sau rapjdă etc,

Valeria ICHIM 
Vlaicu RADU

SOLUȚII TEHNICE VALOROASE
(Urmare din pag. I) 
manuale, rcalizîndu-se și un veri
tabil control al fazelor anterioare, 
intrucit mașina nu admite piese cu 
defecte de turnare sau debavurare. 
Este nevoie de un personal de patru 
ori mai mic, mulți muncitori fiind 
trecu fi la alte locuri de muncă mai 
productive. Numai din economia de 
manoperă costul instalațiilor a fost 
amortizat in mai puțin de un an, 
Iar productivitatea a sporit de 
3,8 ori.

— Care este ciștigul de producti
vitate pe întreaga linie tehnologică ?

— Prin modernizările aduse am 
eliminat unele locuri înguste, unde s-a 
asigurat creșterea de peste trei ori a 
producției și productivității muncii. 
pe lingă alte mari avantaje econo
mice — ne-a spus tovarășul Mihai 
Marinescu, inginer-șef coordonator. 
Deși am realizat multe lucruri bune, 
totuși exigentele puse de condu
cerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne obligă să acce
lerăm, în continuare, procesul de 
modernizare a instalațiilor.

— Cum pot prelua alti beneficiari 
uncie din soluțiile tehnice aplicate 
cu bune rezultate la dv. în între
prindere ?

— In două feluri : fie să ne co
mande nouă execuția unor mașini 
sau instalații care îi interesează, fie 
să studieze documentația noastră teh
nică și să-și realizeze dotările ne
cesare cu forte proprii.
O „curățenie generală” 

care a adus un plus 
de producție, 

de calitate 
și de economii

Modernizarea producției nu vizează 
doar Întreprinderile vechi, ci, deo
potrivă. și pe cele de virstă mai tî- 
nără. Facem această precizare pen
tru că iată, într-o unitate economică 
— întreprinderea mecanică din Alba 
lulia — modernizarea pătrunde ln- 
tr-o turnătorie relativ nouă.

Ani in șir, o știu bine cei din 
uzină, după cum Ia fel de bine o 
Știu și beneficiarii, colectivul turnă
toriei de piese din fontă pentru 
mașini-unelte s-a confruntat cu trei 
probleme mari : procentul mare de 
rebuturi, cheltuielile materiale ridi
cate și condițiile de muncă grele. O 
mină de muncitori și ingineri entu

ziaști, împreună cu specialiști de la 
Institutul de cercetări științifice, 
inginerie tehnologică și proiectare 
sectoare calde din București au pri
vit cu ochi critic fiecare utilaj, 
fiecare sector, fiecare tehnologie de 
lucru. Scopul urmărit ? Neajunsurile 
de care aminteam să fie înlăturate 
in cel mai scurt timp. Iar primele 
acțiuni concrete au vizat tocmai ceea 
ce multora li se părea a fi insolu
bil, — optimizarea parametrilor teh
nologici.

Pe scurt, potrivit tehnologiei, 
turnătoria lucrează cu amestecuri 
pentru miezuri și forme prepa
rate cu rășini furanice. Aceasta 
înseamnă că, cu cit cantitatea de 
praf din amestecul de formare este 
mai mare, cu atit crește consumul 
de rășină. Or, nisipurile de turnăto
rie policristaline care se folosesc in 
mod obișnuit generează praf în 
procesul de uscare și transport 
pneumatic. Praf mult rezultă și de 
la instalația de regenerare a nisipu
lui. Este limpede că problema 
numărul unu in optimizarea para
metrilor a constat in realizarea unei 
desprăfuiri eficiente a nisipului nou 
și vechi. Soluția, pe cît de simplă, 
pe atit de eficientă, constă în mon
tarea unui desprăfuitor la instalația 
de exhaustare tehnologică.

A urmat finalizarea unei alte so
luții, de etanșare a formelor, care 
Înlătură curgerea metalului din for
me la turnare și elimină inconve
nientul formării de sufluri. Fructuoa
să s-a dovedit și conlucrarea strlnsă 
cu Combinatul minier Rimnicu Vîl- 
cea, Împreună cu care s-au realizat 
unele vopsele refractare de calitate 
superioară.

— Cu ce eficiență s-a soldat apli
carea acestor metode de optimizare ? 
— 11 întrebăm pe ing. Aurel Mitro
fan, directorul unității.

— Aplicarea desprăfuirii asigură 
economisirea a aproximativ 150 tone 
rășină furanică pe an. Celelalte mă
suri au avut ca rezultat scăderea de 
două ori a rebuturilor în turnătorie, 
ceea ce înseamnă, evident, importante 
economii de metal, energie, rășini, 
nisipuri. Sînt soluții care pot fl pre
luate, practic, in orice turnătorie.

Iată succint, alte valoroase soluții 
tehnice.

Caracteristica esențială a tuturor soluțiilor tehnice și tehnologice pre
zentate în acest grupaj este că ele pot fi aplicate operativ, cu marc efi
ciență, în foarte multe întreprinderi. Desigur, însușirea lor. modernizările 
de utilaje și instalații pe care Ie presupun nu sînt lucruri simple, dar. 
așa cum demonstrează experiența practică, acestea se pot realiza atunci 
cînd se acționează cu hotărîre, cu dorința fermă de a face pasul înainte.

• Tehnologia de turnare a pieselor 
fără maselote. S-a pornit de la ideea 
găsirii Unei poziții, cît mai aproape 
de cea ideală, de așezare a piesei in 
formă, astfel încit după turnare să 
se realizeze o solidificare simultană. 
Studiile și încercările efectuate au 
permis găsirea poziției de așezare 
in partea de jos a formei a părților 
masive ale piesei. Ca urmare a 
acestei așezări a piesei, combinată 
cu o anumită modificare a fontei 
lichide la cuptor, prin optimizarea 
timpului de transport al fontei li
chide de la cuptor la turnare și 
asigurarea unei temperaturi adecvate 
la turnare, s-a reușit turnarea pie
selor fără maselote. Fără alte deta
lii tehnice, se cuvine remarcat că 
prin această tehnologie anual se eco
nomisesc 500 tone de fontă lichidă.
• Recondlționarea defectelor de 

turnare. La întreprinderea mecanică 
din Alba lulia se toarnă piese de 
greutate mare și complexitate deo
sebită. Inerent, cîteodată. unele pie
se prezintă anumite defecte de tur
nare : incluziuni de amestec, de 
zgură, sufluri datorate intrării fontei 
în matca miezurilor. Pentru reme
dierea acestor defecte s-a pus la 
punct o tehnologie originală : dea
supra porțiunii cu defecte se reali
zează un bazin din material refrac
tar, în care, la o anumită tempera
tură, se toarnă fontă cu o compo
ziție bine stabilită. După terminarea 
procesului, operația este atit de reu
șită îneît nici nu se observă unde 
s-a făcut remanierea. Prin utilizarea 
acestei tehnologii, anual se economi
sesc manoperă, precum și resurse 
materiale și energetice in valoare de 
3—5 milioane lei.

Am mai reținut că tehnologiile res
pective au fost prezentate specialiști
lor din cadrul Centralei industriale de 
mașini-unelte. Unele unități — între
prinderea mecanică Roman, Turnă
toria de piese pentru mașini-unelte 
Rimnicu Sărat, „Înfrățirea“-Oradea 
„Strungul“-Arad — au preluat aceste 
tehnologii. Dar unitățile de profil 
care le pot aplica sînt mult mai 
multe. Pentru a împărtăși experi
ența lor în acest domeniu, specialiș
tii întreprinderii din Alba lulia vor 
organiza în luna martie a.c. un sim
pozion. Cine se înscrie să participe?

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

De la dialogul prin scrisori-la dialogul de la om la o
La capătul oricăreia dintre magis

tralele întiiului oraș al tării te-ai 
afla, contactul cu peisajul agricol 
este desigur insolit, neașteptat, 
abrupt. Te impresionează să vezi 
sub balconul unei case sau la poarta 
unor uzine unduirile fragede ale 
griului de toamnă. Extinse treptat în 
vechi vetre de sate, cartierele ora
șului multisecular înaintează spre 
lanuri cu prudență.

Adevărată grădină sub fereastra 
marii cetăți moderne, spațiul în care 
pătrunzi și-a dobindit în numai cîți- 
va arii o identitate proprie, pe care 
— urmind păienjenișul de drumuri 
și frumoase șosele ale sectorului 
agricol Ilfov — o poți descifra și 
înțelege în realizări edilitare, în ni
velul de viață și comportamentul oa
menilor, într-o nouă afirmare a agri
culturii, zootehniei și legumiculturii. 
în patru ani de ființare, patru ordi
ne „Meritul Agricol" au consfințit 
eforturi, dăruire, spirit civic, prin 
care oamenii acestor locuri frumoase 
și bogate au făurit integrarea noii 
unități administrativ-teritoriale in 
destinul și împlinirile municipiului. 
Alăturate pe același perete in biroul 
primului secretar al comitetului de 
partid al sectorului, cele patru or
dine iși culeg și iși trimit razele spre 
fiecare sat, spre flecare om al mun
cii ilfovean.

Pe firul acestor raze comunică ne
întrerupt fapte de muncă, preocu
pări și aspirații colective, semnale 
asupra a ceea ce ar urma să se rea
lizeze, să se realizeze mai bine, sem
nale asupra unor cerințe sau nea
junsuri ce pot fi remediate. Unele 
dintre aceste ginduri și sesizări iau 
forma scrisorii către organele de 
partid și de stat.

— Legăturile dintre gîndurile, se
sizările, propunerile oamenilor ogoa
relor și forurile de conducere și în
drumare ale sectorului agricol sint 
ca o ploaie binefăcătoare pentru 
rodnicia pămîntului ilfovean, ne 
spune, plastic, tovarășa Alexandra 
Militaru, președinta Uniunii coope
rativelor agricole de producție din 
sector. Pentru noi, fiecare scrisoare 
este o deschidere către un om, către 
o problemă — iar acestei deschideri 
nu-i putem răspunde în treacăt. Im
portant este să se rezolve problema 
semnalată, să se îndrepte lucrurile 

în spiritul adevărului și echității. 
Iar semnatarul să dobîndească nu 
numai un răspuns, ci o convingere, 
să înțeleagă și să simtă cum se si
tuează cele semnalate de el în lumi
na legilor, să capete încredere spo
rită în noi, cei pe care partidul ne 
învestește cu datoria și răspunde
rea de a asculta oamenii și a acțio
na. împreună cu ei, pentru progresul 
neîntrerupt al agriculturii noastre, 
pentru perfecționarea raporturilor 
între oameni, între oameni și insti
tuții.

Stînd de vorbă cu cel care ne-a 
scris, subliniază tovarășa Militaru, 
el mai completează cu alte aspecte 
problbma semnalată. Așa, de pildă.

Din experiența sectorului agricol Ilfov

o serie de oameni ne întreabă : Și 
eu am lucrat în C.A.P., de ce hu 
am lot in folosință ? Consultînd si
tuațiile de la C.A.P., vedem cit a 
lucrat, dacă respectivul a atins nu
mărul de norme stabilit de aduna
rea generală a cooperatorilor pentru 
acordarea loturilor. Munca directă 
cu oamenii — care Îmbracă diferite 
aspecte — ne-a relevat numeroase 
probleme, de la semnalarea unor as
pecte privind generalizarea acordu
lui global, cazul unor suprafețe de 
teren, e drept, nu prea mari, în care 
pămintul nu era folosit corespunză
tor, situații in care anumite cadre 
de specialitate nu-și făceau pe de
plin datoria — a contribuit an de 
an Ia eliminarea unor neajunsuri și 
îmbunătățirea rezultatelor sectorului 
agricol. Despre aceasta vorbește și 
faptul că peste 1 700 de noi familii 
și-au dobindit dreptul la lot în fo
losință. Ajutorul primit, altădată în 
campanii, din partea sectoarelor Ca
pitalei continuă. în mod firesc, prin 
acțiuni de asistență tehnică, prin 
forță de muncă calificată, necesară 
la modernizarea sectoarelor zooteh
nice. irigații ș.a. Este drept că In 
sectorul zootehnic mal avem lucră
tori veniți din județe cu tradiție in 
creșterea animalelor. Dar și aceștia, 
avind deja 8—10 ani de muncă la 
noi. au devenit ai noștri.

Cadrul dinamic, stimulativ. In care 
sînt rezolvate scrisorile și sesizările 

oamenilor muncii llfoveni, ca și mo
dul direct, cu sporită eficiență, de 
a asigura tot mai multe audiențe la 
fața locului, ne sînt prezentate de 
către tovarășul Mihai Boțoagă, se
cretar al Comitetului de partid al 
sectorului agricol Ilfov,

„încă de la înființarea sectorului, 
ne spune dînsul, ne-am stabilit ca 
obiectiv ca — prin acest dialog com
plex, realizat prin scrisori și audien
țe — să concentrăm atenția oameni
lor către pămînt, îneît să devină 
meșteri ai ogoarelor, ai zootehniei. 
Pornind de la conținutul scrisori
lor primite direct sau prin organele 
superioare, urmărim crearea unui 
adevărat „cîmp de forță", prin toa

te acțiunile noastre — cu efecte rod
nice asupra lucrării exemplare a 
pămîntului, asupra conștiinței oame
nilor. Adunările de partid, sesiunile 
consiliilor populare, tribuna demo
crației au abordat direct și concret 
aspecte cu care se confruntă agri
cultura sectorului nostru. Am cău
tat astfel ca fiecare membru de 
partid, fiecare cadru de conducere 
din C.A.P. sau comune să poată re
zolva și explica oamenilor, la fața 
locului, probleme care mai înainte 
făceau obiectul unor scrisori. Dia
logul nostru cu oamenii a continuat 
prin schimburi de experiență, prin 
stabilirea unor raporturi directe în
tre întreprinderi din sectoarele Ca
pitalei și unități din sectorul nostru. 
Pornind de la conținutul unor scri
sori, de la o serie de sesizări pri
vind anumite neajunsuri în munca 
unor specialiști, am realizat de pil
dă schimburi de experiență cu toa
te cadrele de specialitate la ferma 
zootehnică Pantelimon, la C.A.P. 
Jilava, Ia C.A.P. Nuci, unde oameni 
ca medicul veterinar Mihai Petcu și 
alții ca el, prezentindu-și eforturile 
și 'realizările, au reușit să insufle 
participanților mult mai mult decit 
am fi reușit să o facem prin măsuri 
administrative. Fiecare secretar al 
comitetului de partid, cadrele de la 
consiliul popular, de la toate foru
rile sectorului urmăresc direct și ra

portează periodic despre soluționa
rea scrisorilor, domeniu esențial al 
muncii cu oamenii. Practic, urmă
rim crearea unui climat de răspun
dere și exigență în viața de partid, 
în care să nu iși afle locul delăsa
rea, neglijența, nepăsarea față de 
treburile și bunurile obștești. Por
nind de la unele stări de lucruri 
semnalate in scrisori, de la mai buna 
folosire a unor terenuri agricole la 
Mogoșoaia sau Chlajna, sau a unor 
terenuri de pășune la Petrichioaia, 
de la cererile de stabilire a domi
ciliului in sector pînă la propuneri 
cetățenești privind crearea de bru
tării in comune, optimizarea unor 
trasee ale mijloacelor de transpdrt 
sau aspecte ale activității necores
punzătoare a unor șefi de ferme 
zootehnice (de la Ciofliceni, Afumați, 
Gruiu, care in urma confirmării se
sizărilor respective au fost înlocuiți), 
munca de zi cu zi a cadrelor de 
conducere ale sectorului agricol 
Ilfov presupune un contact direct 
cu miile de locuitori, avind astfel un 
efect pozitiv asupra dezvoltării eco
nomice a sectorului".

— Urmînd indicațiile conducerii 
partidului, am acționat și acționăm 
astfel — subliniază secretarul co
mitetului de partid al sectorului 
— incit munca cu scrisorile și au
diențele să fie privită și desfășurată 
ca muncă cu omul. 11 ascultăm, 
prezentăm soluții, îi determinăm 
convingeri, iar el, deopotrivă, ne 
ajută, ne sfătuiește, ne face propu
neri — incit învățăm de la el. Acest 
transfer reciproc ne face ca, din fie
care contact cu oamenii muncii din 
sector, în teren sau la sediu, să ie
șim îmbogățiți, să ne completăm ex
periența. Iar ca attiviști politici, să 
ne perfecționăm stilul de muncă, 
mijloacele de convingere, acționînd 
neobosit pentru a da viață marelui 
adevăr subliniat adesea de către 
secretarul general al partidului, po
trivit căruia socialismul il construim 
cu oamenii, pentru oameni. De oa
menii de lingă noi, de noi toți, cel 
care trăim si muncim in sectorul 
agricol Ilfov, depind și calitatea 
vieții, și rodnicia pămîntului tot mai 
mănos de la capătul marilor bule
varde.

Mihai NEGULESCU
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PRODUCȚIA DE MIERE DE ALBINE 
VA CREȘTE DE PESTE DOUĂ ORI
(Programul de dezvoltare a apiculturii in perioada 1986 1990

PROGRAMUL PREVEDESPORIREA NUMĂRULUIFAMILIILOR DE ALBINE
In toate sectoarele, în mod deosebit în 

sectorul de stat și cooperatist, creșterea nu
mărului familiilor de albine se va realiza atit 
prin înmulțirea efectivelor proprii, cit și prin 
cumpărări. Față de 1985, în 1990, acesta 
urmează să fie mai mare cu 102 la sută în 
sectorul de stat, cu 1 062 la sută în coope
rativele agricole de producție și cu 43 la 
sută la gospodăriile populației. In unitățile 
agricole socialiste, obiectivele prevăzute se 
vor realixa prin specializarea și consolidarea 
unităților apicole, precum și prin crearea de 
noi ferme pentru producerea de miere și alte 
produse apicole, ținînd seama de resursele 
melifere naturale și cultivate existente în ca
drul zonei bioapicole respective, in scopul 
reducerii transportului în pastoral al fami
liilor de albine și, implicit, a consumului de 
carburanți.

La dezvoltarea apiculturii în sectorul gos
podăriilor populației se va acționa pentru 
îndeplinirea neabătută a indicației condu
cerii partidului, astfel încît în fiecare gospo
dărie să existe 1-2 familii de albine.CREȘTEREA PRODUCȚIEIDE MIERE, CEARA ȘI ALTE PRODUSE APICOLE

® folosirea optimă a resurselor melifere 
naturale și cultivate, valorificarea superioară 
a culesurilor locale și practicarea judicioasă 
a stupăritului pastoral.ASIGURAREABAZEI MATERIALE

Aceasta se va realiza prin :
• ameliorarea materialului biologic, per

fecționarea și generalizarea tehnologiilor 
noi de creștere și întreținere a albinelor ;

® Organizarea pînă în anul 1990 în ca
drul unităților socialiste a 10 ferme spe
cializate în producerea materialului biologic 
selecționat, care vor asigura livrarea anuală 
a 30 000 roiuri sau familii de albine cu 
valoare genetică ridicată. In cadrul Institu
tului de cercetare și producție pentru api
cultura se va organiza producerea și livra
rea mătcilor selecționate, numărul anual 
urmînd a crește de la 50 000 în 1986 la 
100 000 în 1990.

® Combinatul apicol al Asociației cres
cătorilor de albine va produce anual nu
mărul de stupi, cantitățile necesare de 
unelte, utilaje, materiale apicole, faguri 
artificiali și biostimulatori apicoli, în raport 
cu nivelul efectivelor familiilor de albine din 
toate sectoarele. In acest scop, se vor 
asigura anual cantitățile necesare de che
restea, tablă, zahăr pentru producerea de 
biostimulatori și medicamente de uz apicol, 
carburanți și energie electrică.

® imbunătâțirea și dezvoltarea bazei me
lifere, prin extinderea culturilor furajero- 
melifere, valorificarea suprafețelor nepro
ductive și a terenurilor degradate, prin plan
tații de salcim și alte specii de interes 
apicol, precum și prin însămînțări de plante 
melifero-furajere în culturi succesive și 
intercalate.

CREȘTEREA PRODUCȚIEI
TOTALE DE MIERE—:---------------- -jîn. procent©

Acțiuni prioritare pentru dezvoltarea 
puternică a stupăritului in toate zonele 

țării și în toate unitățile
Programul de dezvoltare a apiculturii in perioada 1986—1990 deschide 

mari perspective sporirii producției apicole. S-a avut in vedere ca patri
moniul apicol sd se dezvolte cu deosebire in unitățile din sectorul 
socialist, tinde, pe ansamblu, față de realizările din anul 1985, producția 
de miere va creste de patru ori. Evaluind marile rezerve de dezvoltare 
a acestei activități in cooperativele agricole, s-a stabilit prin program ca, 
in acest sector, producția de miere să crească in intervalul amintit de 20 
de ori. Desigur, realizarea acestei sarcini presupune organizarea și pre
gătirea corespunzătoare a activității, asigurarea condițiilor tehnico-mate- 
riale necesare. Ce măsuri imediate și de perspectivă se vor întreprinde 
pentru realizarea prevederilor din program ? Ne răspunde inginerul 
Eugen MARZA, Secretar al Comitetului executiv al Asociației crescătorilor 
de albine.

— In toate zonele țării sînt condi
ții excelente pentru stupărit : livezi 
întinse, păduri cu arbori de interes 
apicol, culturi agricole, finețe cu flo
ră spontană de o mare diversitate și 
avem apicultori ce practică această 
îndeletnicire de zeci de ani. Progra
mul are în vedere tocmai punerea 
în valoare a acestui bogat potențial. 
Căile prin care vom acționa au fost 
stabilite cu toată claritatea în pro
gram : sporirea și îmbunătățirea fon
dului genetic apicol autohton, asi
gurarea bazei tehnico-materiale care 
include creșterea resurselor melifere 
naturale și cultivate, procurarea 
materialelor necesare construirii stu
pilor și valorificarea superioară a 
produselor apicole.

— Vă rugăm să precizați pe ce 
anume se va pune accentul in acti
vitatea practică ?

— Creșterea producției apicole se 
va obține atît prin mărirea efective
lor, cît și prin sporirea cantității 
medii de miere ce se obține de la 
o familie de albinei La început vom 
acționa în prima direcție extensiv, 
sporind numărul de stupi și, conco
mitent cu aceasta, așa cum rezultă 
din compararea realizărilor din 1985 
cu prevederile pentru 1990, pe plan 
intensiv. Concret, în această perioa
dă, unei creșteri de 1,8 ori a fami
liilor de albine ii va corespunde spo
rirea de 2,3 ori a cantității de miere, 
la care se adaugă ridicarea eficienței 
prin diversificarea producției apicole.

— Cum se va proceda in vederea 
producerii materialului biologic pen
tru mărirea numărului de stupi ?

— Fermele apicole ale întreprin
derilor agricole de stat și ale ocoa
lelor silvice, precum și gospodăriile 
populației lși vor asigura stupii prin 
inmulțiri în stupinele proprii. Un 
sprijin substanțial acordăm coopera
tivelor agricole de producție care, 
in acest an, trebuie să-și dubleze 
numărul familiilor de albine, iar în 
1990 să ajungă la 500 000 de familii, 
față de 43 000 in prezent. în afară 
de familfile provenite din înmulțiri 
în stupinele proprii, care nu pot de
păși 25 la sută din efectiv, coope
rativele agricole lși vor procura ma
terial biologic de la fermele specia
lizate ale Institutului de cercetare și 
producție pentru apicultura și prin 
achiziționări de la gospodăriile popu
lației. Aș adăuga aici grija deosebită 
pe care trebuie s-o manifeste toți 
apicultorii la înmulțirea familiilor 
de albine, care trebuie făcută selec
tiv, numai din familiile cele mai 
productive.

— tn cooperativele agricole, stupă- 
ritul trebuie să devină o activitate 
economică aducătoare de venituri ca 
oricare alta. Ce măsuri se întreprind 
in acest sens ?

— Am elaborat o structură orga
nizatorică adecvată. In funcție de 
numărul familiilor de albine, in co
operativele agricole se va trece de 
la stupinele actuale de dimensiuni 
reduse la brigăzi cu 500—600 de stupi

și ferme apicole cu 2 000 pînă la
5 000 de stupi. Pentru îngrijirea aces
tor stupi, consiliile de conducere ale

„Creșterea mătcilor în sistem inten
siv11 ; „înmulțirea familiilor de albi
ne11 ș.a. pe care le punem la dispozi
ția tuturor unităților. în principal, a- 
ceste tehnologii se referă la reducerea 
intervențiilor ce se efectuează la în
treținerea familiilor de albine în sco
cul micșorării volumului de muncă, 
îmbunătățirea îngrijirii albinelor în 
perioada de primăvară pentru creș
terea puterii acestora, pregătirea pen
tru iarnă ș.â.

— Gospodăriile populației vor con
tinua să dețină ponderea in produc
ția apicolă. Ce măsuri se vor între
prinde pentru sprijinirea acestora ?

— Problema ce trebuie rezolvată

• Pînă în 1990, în sectorul socialist al 
agriculturii, producția va crește de patru ori, 
cea mai mare creștere fiind prevăzută în coo
perativele agricole : de 20 de ori.

® Măsuri ferme pentru păstrarea sănă
tății familiilor de albine și prevenirea intoxi
cațiilor cu insectofungicide și erbicide.

® Dezvoltarea stupăritului staționar în 
vederea reducerii cheltuielilor de transport 
prilejuite de deplasarea stupilor în alte zone.

cooperativelor agricole trebuie să 
selecteze oameni care vor fi școla
rizați in cadrul cursurilor profesio
nale de pe lingă liceul de apițul- 
tură. liceele agroindustriale si în fer
mele specializate. Desigur, Asociația 
crescătorilor de albine și Institutul 
de cercetare și producție pentru api- 
cultură au avut în vedere elabo
rarea unor tehnologii care se adre
sează tocmai unităților ce iși vor 
extinde activitatea. Intre acestea 
sînt : „Creșterea și exploatarea fa
miliilor de albine11 ; „Producerea in
tensivă a roiurilor de albine in for
mațiunile de muncă specializate11 ;

de către rețeaua noastră de maga
zine cu sprijinul Consiliilor popu
lare este asigurarea materialelor 
pentru confecționarea stupilor : che
restea de brad, plasă, sirmă ș.a., 
hrană pentru întreținerea albinelor în 
perioada de iarnă, medicamente de 
uz apicol.

— Creșterii efectivelor și a pro
ducției apicole trebuie să-i cores
pundă, in aceeași măsură, îmbunătă
țirea și extinderea resurselor meli
fere.

— Sarcina noastră, a apicultorilor, 
este ca, in colaborare cu unitățile

agricole, cu inspectoratele silvice și 
consiliile populare să acționăm con
tinuu șl organizat pentru creșterea 
potențialului bazei melifere exis
tente. îngrijirea, curățarea, fertiliza
rea, supraînsămînțarea pajiștilor și a 
finetelor naturale. îndeosebi cu plan
te leguminoase, trifoi alb si ghizdel, 
sint acțiuni care au efecte pozitive 
și pentru creșterea albinelor. De 
aceea, la unele din aceste lucrări 
trebuie să-și aducă contribuția și 
apicultorii. In ce privește speciile 
de arbori de interes apicol — sal- 
cimul și teiul — pe lingă resursele 
apreciabile existente sint necesare 
acțiuni de plantare a acestora ori
unde e posibil, in cadrul prevederilor 
Legii fondului funciar, pe suprafețe 
cît de mici, improprii agriculturii, 
terenuri erodate, in văi, in curți, pe 
marginea drumurilor și a riurilor.

— O importantă sursă pentru prac
ticarea culesului o constituie live
zile. Cum se vor rezolva problemele 
pe care le ridici desfășurarea con
comitentă a activității de către po- 
micultori șl apicultori ?

— Aș adăuga aici și culturile agri
cole. Protejarea albinelor este o ce
rință îndreptățită a apicultorilor. 
Sănătatea pămintului înseamnă și 
sănătatea albinelor. Aici nu mai în
cape discuție : trebuie respectate 
reglementările legale. Potrivit unui 
ordin al Ministerului Agriculturii, 
tratamentele care se efectuează in 
livezi, pe culturi agricole, precum și 
pe alte terenuri în perioada culesu
lui trebuie făcute in limitele abso
lut necesare. în plus, organele de 
specialitate au datoria să anunțe 
consiliile populare de aplicarea a- 
cestor tratamente cu tin număr de 
zile înainte, dar să și respecte cu 
strictețe perioadele stabilite, tocmai 
pentru ca apicultorii să poată lua 
din timp măsurile cuvenite de pro
tejare a albinelor. Credem că trebuie 
însă mult insistat asupra rolului pe 
care îl are apicultura în sporirea 
recoltelor de semințe, legume și fruc
te prin polenizarea de către albine 
a plantelor entomofile.

— Practicarea stupăritului pastoral 
este de natură să asigure creșterea 
substanțiala a producției de miere și 
alte produse apicole. Ce condiții vor 
fi asigurate in vederea desfășurării 
eficiente a acestei activități ?

— Așa cum prevăd reglementările 
în vigoare, unitățile agricole, cit și 
crescătorii individuali beneficiază de 
resurse melifere repartizate gratuit 
și de facilități la transport. De ase
menea, cu sprijinul combinatului api
col au fost realizate mai multe tipuri 
de remorci pentru deplasarea stupi
lor. Desigur, practicind acest sis
tem, se obțin cantități superioare de 
miere. Totuși, prin acțiuni comune 
ale unităților agricole, ocoalelor sil
vice, consiliilor populare și apicul
torilor se poate realiza o activitate 
echilibrată. în sensul optimizării stu
păritului, al limitării deplasărilor și, 
pe cît posibil, să se extindă stupări- 
tul staționar. Adică la întocmirea 
planurilor de culturi, Ia efectuarea 
lucrărilor să se țină seama și de 
necesitățile apiculturii. Credem că 
prin extinderea stupăritului în co-, 
operativele agricole acestea vor fi 
interesate să creeze condiții cît mai 
bune. O contribuție în plus ar putea 
s-o aducă, acolo unde lipsesc sau 
sînt în număr mic, plantarea arbo
rilor de interes apicol.

Generalizarea experienței bune - pe primul plan al preocupărilor
Rezultatele 

unui județ fruntaș
în județul Vîlcea, alături de pomi

cultură și creșterea animalelor, api
cultura este un sector cu îndelungată 
tradiție. Tovarășul Gheorghe Catn- 
noiu. secretarul filialei județene a 
Asociației crescătorilor de albine, ne 
spune că în 1985. de exemplu, apicul
torii din această parte a tării deți
neau 57 339 familii de albine. In ace
lași an au fost livrate la fondul de 
stat 320 tone miere, 12 tone ceară. 
500 kg polen. 100 kg propolis și alte 
produse apicole. planul valoric la 
acest indicator fiind depășit cu 
600 000 lei. Apicultorii vilceni, fie in
dividuali, fie din sectoarele speciali
zate ale junităților agricole de stat și 
cooperatiste, din cadrul Inspectoratu
lui silvie s-au bucurat de largi în
lesniri si ajutoare substanțiale din 
partea statului. Le-au fost puse la 
dispoziție 11 tone faguri artificiali, 
100 tone biostimulatori, precum și în
tregul necesar de stupi, rame, hrăni
toare. colectoare, centrifuge, alte nu
meroase utilaje și echipamente spe
cifice activității apicole. Ca atare, 
s-au obținut producții bune de miere 
Si alte produse apicole.

Redăm in cele ce urmează expe
riența și rezultatele cooperativei a- 
grlcole Olănești-sat. „Unitatea noas
tră deține 460 familii de albine — ne 
spune Victor Cirje. șeful sectorului 
apicol — Împărțite In patru stupine, 
amplasate in puncte diferite ale 
plantațiilor pomicole. De cind ne 
Ocupăm cu albinăritul obținem nu 
numai producții mari de miere, dar 
și de fructe. Explicația este cit se 
poate de simplă. Albinele au lucrat 
bine nu numai în stupi, ci și in livezi, 
la polenizarea florilor, fapt ce a făcut 

ca anul trecut să livrăm la fondul de 
stat peste 3 000 tone mere, prune și 
alte fructe. Albinăritul a întregit ve
niturile realizate de cooperativa a- 
gricolă. Pentru cele 9,6 tone miere 
obținute anul trecut am încasat 
aproape 290 000 lei. din aceștia rămi- 
nind un beneficiu de peste 80 000 lei. 
Tot in 1985 au mai fost livrate filia
lei județene a Asociației crescători
lor de albine 150 kg ceară și 4 kg 
propolis. în acest an estimăm o pro
ducție de cel puțin 12 tone. De ase
menea. vom dezvolta sectorul apicol 
cu încă 250 de familii de albine. în 
vederea creșterii producției de miere, 
am stabilit un program riguros de 
efectuare a deplasării stupilor. De 
exemplu, la începutul lunii mai pri
mul stupărit pastoral va fi realizat 
in pădurile de salcimi din zona Ca
lafat. Două săptămini mai tirziu ne 
vom înapoia în județul nostru, tot la 
salcim. in pădurile de la „Olanu și 
Vlădești. Cel de-al treilea ’ stupărit 
pastoral il vom efectua intre 15 iu- 
nie-15 iulie, la floarea-soarelui. in 
județul Teleorman. Vom face pentru 
prima dată și cel de-al patrulea pas
toral. deplasind stupii în zona mon
tană a județului Vîlcea. unde albi
nele vor strînge nectarul florilor de 
zmeur, zburătoare, mană de brad etc. 
Pe această cale, vrem să obținem de 
la fiecare familie de albine cel pu
țin 30 kg miere, adică cu 6 kg mai 
mult decit anul trecut. în stupina 
unității lucrăm permanent patru co
operatori. Dar in anumite perioade 
vor mai fi folosiți, temporar, încă 
alti patru".

După cum ne spune Nicolae Tu
dor. președintele unității, coopera
torii. convinși de utilitatea si renta
bilitatea ridicată a acestui sector, au 
stabilit ca. în acest cincinal, să spo
rească numărul familiilor de albine 
la cel puțin 1 000. Va fl înființată, pe 
această bază, o fermă apicolă, prima 

din cite se vor realiza în județul 
Vîlcea in perioada 1986—1990. De alt
fel. in lumina prevederilor Progra
mului de dezvoltare a apiculturii, la 
nivelul județului a fost elaborat un 
plan concret de perspectivă în care, 
printre altele, se precizează sporirea 
la 83 300 a numărului familiilor de 
albine, ceea ce înseamnă cu 45 la 
sută mai mult decit cel existent la 
sfîrșitul cincinalului trecut. (Ion 
Stancîu, corespondentul „Scinteii").

La cooperativa 
agricolă, dar și acasă 

în județul Iași sînt numeroase uni
tăți agricole care au dezvoltat albi
năritul. obținînd pe această cale ve
nituri însemnate. între acestea este 
și cooperativa agricolă din Roșcani, 
care are 300 stupi de albine de la 
care obține, an de an. cantități mari 
de miere și alte produse. „Anul tre
cut. de exemplu, ne-am situat pe 
locul I pe județ la producția apicolă 
— ne spune apicultorul Mihai Bo- 
gatu. Cooperativa noastră a realizat 
in medie, de la fiecare stup, cite 14 
kg miere. Ca atare, am livrat statu
lui 3 040 kg miere. Iar in stupi am 
lăsat pe timpul iernii suficientă 
hrană pentru albine. Dar am reali
zat și alte produse : aproape 100 
kg de ceară, vreo trei kilograme de 
propolis. Acest din urmă produs ru 
l-am recoltat decit in mică măsură 
înainte de iernare. Noi ne ocupăm si 
de creșterea numerică a familiilor de 
albine, numărul acestora crescind cu 
50 roiuri. Din cei 300 de stupi nu am 
pierdut nici unul. Sîntem iarăși pri
mii pe județ și din acest punct de 
vedere. Acum, în perioada verifică

rii. urmăresc ce mătei viguroase 
există, ce puiet creste in fiecare stup, 
în funcție de aceasta, voi dirija ro
iuri noi. Vreo 30 vom mai adăuga la 
stupina noastră. Alte 20 de roiuri 
vom pregăti pentru gospodăriile 
populației. Mă bucur că și alți coope
ratori vor să devină crescători de 
albine. Avantajele sint mari. Eu. spre 
exemplu, de la cei 25 de stupi, am 
scos vreo 350 kg miere, din care 100 kg 
le-am lăsat albinelor pentru iarnă si 
250 kg le-am valorificat prin con
tract cu statul. Acasă, mă ajut in 
muncă cu soția și cu cei trei copii 
pe care-i avem11.

în comună se desfășoară o amplă 
acțiune pentru dezvoltarea apicultu
rii. Inginerul Orațiu Chioreanu, pre
ședintele cooperativei, ne spune că 
se acționează pentru dezvoltarea ba
zei melifere. Va fi plantat un mare 
număr de arbori cu floră meliferă. 
De asemenea, cooperativa agricolă 
va suprainsămînța finețele și dealu
rile erodate cu diferite plante meli
fere. S-a hotărît ca în acest an să se 
însămințeze 5 ha cu sparcetă si ghiz- 
dei in cultură pură. Tot în acest scop 
floarea-soarelui va fi amplasată mai 
aproape de zona stupinelor.

O situație pe ansamblul județului 
ne-a fost pusă Ia dispoziție de dr. 
Alexandru Luca. președintele filialei 
județene a Asociației crescători
lor de albine. In total sint acum 
peste 42 000 familii de albine, din 
care 8 000 în cadrul ocoalelor sil
vice, 4 800 in sectorul cooperati
velor agricole și asociațiilor in- 
tercooperatiste. 2 200 în alte unități 
de stat și 27 300 în gospodăriile 
populației. în anul 1986 se prevede 
creșterea numărului de stupi Ia pes
te 50 000, iar pină in 1990 — la a- 
proape 80 000 stupi. (Manole Corcaci, 
corespondentul „Scinteii11).

Pădurea care 
produce miere

în județul Vaslui există o expe
riență valoroasă in ce privește dez
voltarea și folosirea fondului fores
tier. Silvicultorii au extins mult api
cultura. obținînd cantităti apreciabile 
de miere, lăptișor de matcă și polen. 
Redăm o experiență. Maria Vorop- 
ghevici, apicultoare la stupina de la 
Munteni de Jos a Inspectoratului 
silvic județean, ne spune : „Numai 
în stupina noastră, care are 140 de 
familii de albine, obținem anual 5 000 
kg miere. 1 kg lăptișor de matcă. 5 
kg propolis, 70 kg ceară. 2 000 de 
matei selecționate și nenumărate ro
iuri pe care le livrăm județelor ve
cine. Cu experiența mea de 20 de 
ani. pot spune că fiecare gospodărie, 
chiar șl unii cetățeni din oraș pot 
foarte ușor să crească cel puțin 4—6 
familii de albine. Totul este ca fie
care lucrare să fie făcută la timp. 
Totdeauna e de muncă la stupină, 
dar mai ales vara. în februarie-mar- 
tie trebuie grijă deosebită pentru 
fiecare familie. După ce au fost bine 
pregătite din toamnă, acum le dăm 
stimulente — șerbet de zahăr, pregă
tim tot ce e necesar pentru primă
vară. cind le trecem în alte lăzi cu
rate. dezinfectate. Dar cel mai im
portant lucru il constituie acum ur
mărirea, la 4—5 zile, a evoluției lor, 
astfel incit să nu se piardă măteiie. 
Cum procedăm ? Ascultăm cu furtu
nul fiecare stup, așa cum medicul 
ascultă pacientul cu stetoscopul. Api
cultura este o îndeletnicire ușoară, 
curată, sănătoasă și aducătoare de 
mari venituri11. Da. o îndeletnicire pe 
care o îmbrățișează tot mai multi lo
cuitori din satele și orașele județului 
Vaslui. (Petru Nccula. coresponden
tul ..Scinteii11).

In stupina întreprinderii agricole de stat Mogoșoaia din Sectorul 
agricol Ilfov

Pagină realizata de Lucian CIUBOTARII și loan HERȚEG
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ÎNVĂTĂMÎNTUL DE PARTID
■ . ,

r
Pledoarie pentru

cadru de dezbatere a măsurilor privind documentarul

perfecționarea muncii din agricultură
Jltima temă dezbătută la învăță- 
ntul politico-ideologic la sate din 
iețul Ialomița a fost „P.C.R. — cen
ți vital al societății noastre". De 
isos să adăugăm că o asemenea 
nă trebuie să aibă note speci- 
e dacă are loc într-o fermă zooteh- 
că, într-una vegetală sau intr-o 
tțiune de mecanizare. Așa cum 
zbaterea capătă multe elemente 
4 de conținut avînd loc acum, după 
snara Consiliului Național al Agri- 
lturii, decît dacă s-ar fi desfășurat 
um două luni, să zicem. Ceea ce 
ibuie să le unească este spiritul în 
re se poartă dezbaterile — adică 
spunderea ce revine comuniștilor 
i a răspunde exigențelor formulate 

conducerea partidului, sarcinilor 
ise în fața agriculturii. Ne-am pro- 
ts să urmărim mai multe dezbateri 
intru a vedea cum sint pregătite, ce 
obleme abordează, ce finalitate 
măresc discuțiile.
Notăm pentru început inițiativa 
amitetului județean Ialomița al 
C.R. de a dezbate cu întregul 
:tiv din acest domeniu, la nivel de 
deț. consilii unice agroindustriale, 
mune și unități, sarcinile ce revin 
ecanizatorllor, cooperatorilor, spe- 
aliștilor, consiliilor de conducere, 
ir mai ales modalitățile de acțiune, 
•ogramele ce au fost elaborate pri
nd înfăptuirea sarcinilor ce revin 
dețului. Menționăm, de asemenea, 
i factorii de răspundere de la nivel 
dețean, propagandiștii comitetului 
dețean de partid au primit sarcina 

î a merge în organizațiile de partid 
n agricultură, de a folosi cadrul 
■neros pe care îl oferă învățămîn- 
1 politico-ideologic în scopul apro- 
mdării cuvîntării rostite de tova- 
ișul Nicolae Ceaușescu la recenta 
enară a Consiliului National al 
griculturii, dezbaterii modalităților 
actice de înfăptuire a sarcinilor 
abilite în acest document. în felul 
:esta. dezbaterile au cunoscut un 
■egnant caracter de lucru, o fina- 
tate precisă. Iată, de pildă, la 
ircurile din cadrul organizațiilor de 
iză de la ferma nr. 4 C.A.P. Milo- 
•sti, ferma nr. 1 C.A.P. Smirna 
imbele din sectorul vegetal) și fer- 
a de vaci cu lapte a C.A.P. Amara, 
rectorul cabinetului județean pen- 
u activitate ideologică șl politico- 
iucativă, tovarășul Nicolae Sterian, 
prezentat sarcinile deosebit de mo- 
lizatoare pe care județul Ialomița 
ebuie să le realizeze în acest an in 
omenlul agriculturii. De pildă, în 
iest an, la nivelul județului trebuie 
i se realizeze producții medii la hec- 
tr de 5 000 kg grîu, 7 000 kg po- 
îmb boabe, 2 500 kg floarea-soare- 
tl, 40 000 kg sfeclă de zahăr, 20 000 
’ legume, iar în sectorul zootehnic

2 800 litri de lapte de la fiecare 
acă furajată.
Demn de subliniat că, în cuvintul 

>r, comuniștii s-au axa', pe modali- 
ițile concrete de înfăptuire, 
adie din 
irecțiile

organizație trebuie să le urmărească 
țn perioada următoare. în dezbaterea 
de la organizația de bază din cadrul 
fermei nr. 4 vegetală de la C.A.P. 
Miloșești, tovarășul Aureliu Cioc, 
președintele acestei unități, declara 
semnificativ : „Angajamentul nostru 
pentru acest an la culturile de cimp 
este de 5 500 kg grîu, 10 000 kg po
rumb boabe, 3 500 kg floarea-soarelui, 
45 000 kg sfeclă de zahăr și 30 000 kg 
legume — producții medii — la hec
tar. Toți care sîntem aici știm că pro
ducțiile prevăzute în angajament au 
fost realizate în mai multe rinduri 
de fermele fruntașe și chiar la nivel 
de unitate în ultimii ani. Deci, sar
cinile de plan și angajamentele pe 
care ni le-am asumat trebuie să de
vină fapte. Trebuie să muncim gîn- 
dind permanent că recoltele obținute 
se materializează în veniturile coope
rativei, în creșterea nivelului nostru

al dezbaterilor este de a stimula 
autodepășirea, de a contracara acele 
mentalități de automulțumire ce-și 
pot face loc. Pentru că, să recunoaș
tem, la o producție de peste 10 000 
kg boabe porumb la hectar există 
acest pericol și îndatorirea organiza
ției de partid este de a-1 preveni și 
Înlătura. Ni s-a părut semnificativ 
în acest sens ceea ce declara tova
rășul Constantin Matei, președintele 
C.A.P. Smirna : „Am participat la 
recenta plenară și am avut posibili
tatea să iau și cuvintul în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. In 
1985 am realizat peste 12 000 kg știu- 
leți la hectar, 41 000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar și 2 800 kg floarea- 
soarelui la hectar. Unii pot spune că 
ținind cont de anul trecut, cînd pre
cipitațiile au fost reduse, producțiile 
totuși sînt bune. îi pot informa că în 
clasamentele care constituiau oglinda

însemnări din județul Ialomița

cursuri punind în 
esențiale pe care

dezba- 
lumină 
fiecare

de trai. Avem sarcina de a realiza 
recolte mari cu cheltuieli reduse însă. 
La noi, la Miloșești, cheltuielile pen
tru mia de lei producție globală se 
realizează cu 401 lei. Eu cred că în 
momentul în care toți vom pune 
umărul cu întreaga noastră forță si 
vom gîndi în perspectivă, cu cheltu
ieli mai mici se vor realiza producții 
mult mai mari. In fond, la fel ari, 
fertilizezi, întreții culturile si recol
tezi și pentru o producție de 10 000 
kg porumb boabe la hectar și pentru 
una de 6 000 kg la hectar. Totul con
stă însă în calitatea lucrării și în pe
rioada în care o realizezi".

Gheorghe Mihai, inginer-șef : „In 
cuvîntarea sa, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne demonstrează 
concret și nouă, specialiștilor, că ,,de 
multe ori ne-am împăcat cu rutina, 
așteptînd să fim mereu împinși de la 
spate, atît în executarea lucrărilor, 
dar mai ales în aplicarea celor mai 
noi tehnologii. Consider că aplicarea 
metodei de cultivare pe sole mai mici 
ne va da posibilitatea să urmărim 
mai bine evoluția culturilor și, de ce 
să nu recunoaștem, vom avea posibi
litatea să intervenim rapid și eficient 
atunci cînd este nevoie. Solele mici 
ne vor fi de un ajutor prețios în 
realizarea unor rotații eficiente".

Aurel Vizireanu, cooperator, șef de 
echipă : „Echipa noastră a obținut 
peste 10 000 kg porumb boabe la hec
tar și 3 500 kg floarea-soarelui la 
hectar. .La sfecla de zahăr, atunci 
cînd semănatul a fost de calitate, iar 
prașila și rări tul s-au făcut cum scrie 
la carte, am ajuns la 5 vagoane la 
hectar. Deci producțiile din acest an 
nu sînt peste puterile noastre. Totul 
depinde de noi și numai de noi".

în agricultura județului Ialomița 
sînt multe unități ou rezultate bune 
și foarte bune. Aici, rostul principal

muncii noastre, noi. la nivel de țară, 
ne situam de la locul 30 în jos. 
Acum, dacă nu realizezi 7 000 kg griu 
la hectar, 20 000 kg știuleți la hectar 
și peste 50 tone sfeclă de zahăr la 
hectar, nu mai poți ieși cu fruntea 
sus in lume".

Iar tovarășul Ion Moise, șef de 
echipă, adăuga : „Unii vor spune că 
20 000 kg porumb știuleți la hectar 
este o recoltă foarte greu de realizat. 
Dar oare nu noi, pe loturile experi
mentale, am obținut și 25 tone știuleți 
la hectar? Deci, datoria este una sin
gură : să facem din fiecare solă cul
tivată cu porumb, și nu 
porumb, dar și cu sfeclă 
floarea-soarelui și fasole, 
perimental. In acest fel. 
fi din nou pe podium".

La C.A.P. Amara, ferma de vaci cu 
lapte era la începutul cincinalului 
1981—1985 o cenușăreasă a zootehniei 
ialomițene. Producțiile realizate în 
1981 au fost de 1 169 litri pe cap de 
vacă furajată. Cu același oameni, cu 
aceleași vaci, dar schimbînd din te
melii mentalitatea despre munca ce 
trebuie desfășurată, producția a ajuns 
la cote la care îngrijitorii din 
Amara nici nu se puteau gîndi atunci.

Acum producția propusă pentru 
acest an — 5 000 litri de lapte de la 
fiecare vacă furajată — este fbarte 
mare, dar nu imposibil de realizat 
Organizația de partid de aici este 
un nucleu foarte puternic. „Secretul 
nostru? — spunea în dezbatere un 
comunist — același ca și pînă acum: 
asigurarea unei tone de fîn pentru 
fiecare vită mare și întărirea disci
plinei. Disciplină care aici înseamnă, 
așa cum a reieșit din dezbateri, ur
mărirea zi de zi a modului în care 
se realizează furajarea diferențiată 
a animalelor etc.".

numai cu 
de zahăr, 

un lot ex- 
Smirna va

In cuvintul lor, în cadrul dezbate
rilor din învâțămintul de partid, co
muniștii din Miloșești, Smirna și 
Amara au acordat o deosebită însem
nătate programelor pe care și le-au 
însușit privind sporirea producțiilor 
prin folosirea culturilor intensive, dar 
și intercalate, ameliorării și ridicării 
potențialului productiv al fondului 
funciar, prin fertilizarea cu cantități 
tot mai mari cu gunoi de grajd. Toți 
au fost unanim de acord că. în spi
ritul orientărilor și sarcinilor formula
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara lărgită a Consiliu
lui Național al Agriculturii, dez
voltarea bazei furajere trebuie 
realizată prin folosirea intensivă a 
pășunilor, luînd măsuri hotărîte pen
tru ca întregul fond funciar să intre 
în circuitul productiv. De asemenea, 
s-au făcut referiri privind îmbunătă
țirea activității desfășurate de sec
țiile de mecanizare pentru reducerea 
cheltuielilor materiale de producție, 
aplicarea celor mai bune forme de 
retribuire pe principiul cine reali
zează recolte mari să aibă venituri 
mari, acționîndu-se cu hotărire in 
aplicarea cuceririlor științei agricole, 
pentru intensificarea activității de 
cercetare, la nivelul fiecărei unități, 
prin extinderea loturilor experimen
tale care trebuie să devină suprafețe 
productive. Firesc, toate problemele 
concrete aflate în dezbatere au fost 
corelate cu preocupările generale ale 
oamenilor muncii de la sate, cu rolul 
organelor și organizațiilor de partid 
în mobilizarea tuturor forțelor satelor 
la înfăptuirea obiectivelor noii revo
luții agrare, o atenție deosebită 
acordîndu-se pregătirii politice și 
profesionale a lucrătorilor de pe 
ogoare, cultivării în toate unitățile 
a unor atitudini de înaltă responsa
bilitate comunistă, manifestării unei 
maxime intransigențe față de orice 
atitudini și mentalități incompatibile 
cu grija față de proprietatea coope
ratistă, față de cerința de a valori
fica la maximum, în condiții de efi
ciență sporită, marea avuție a țării 
— pămîntul, resursele agriculturii 
noastre socialiste.

O concluzie unanimă s-a desprins 
pretutindeni. în cadrul dezbaterilor, 
acum, cînd unitățile agricole din ju
dețul Ialomița se află în preajma 
începerii lucrărilor din campania de 
primăvară: organizațiile de partid au 
Îndatorirea de a uni eforturile tutu
ror comuniștilor și oamenilor muncii, 
de a finaliza măsurile propuse, de a 
realiza o bună organizare a muncii si 
mobilizarea întregii forțe de care dis
pune agricultura ialomițeană pentru 
realizarea unor producții sporite, 
pentru îndeplinirea exemplară a pre
vederii planului de dezvoltare a agri
culturii și onorarea angajamentelor 
asumate pe anul 1986.

Mihai VIȘO1U
corespondentul „Scînteii”
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RECEPTIVITATEA Festivalul cîntecului

etnografic

PUBLICULUI TÎNĂR
Disponibilitatea pentru receptarea 

alorilor spirituale, pentru asimilarea 
onștientă, sensibilă a tot ce este 
rumos, elevat, a faptului de artă, 
le cultură care dezvoltă nobile idei, 
nesaje de puternică vibrație — sînt 
ără îndoială date ale publicului de 
zi, ale publicului tînăr care formea- 
ă marea majoritate a spectatorilor. 
>int dovezi ale unei atitudini respon- 
abile față de fenomenele vieții ar- 
istice, față de nou, față de valorile 
irtei românești în general, față de 
leschiderea către universal, față de 
rta interpretativă românească. Dar 
;ă aflăm care este, în acest sens, 
>pinia unui maestru al baghetei — 
iirijorul Emanoil Elenescu — un mu
sician care a dialogat cu publicul 
ie-a lungul a peste patru decenii, 
sare, la pupitrul orchestrei Radio- 
eleviziunii, a înregistrat peste 5 000 
le minute de muzică (simfonică, 
zocal-simfonică, operă, coruri), înre
gistrări speciale la care se adaugă 
rlte peste 3 000 de minute preluate 
ilrect din concerte...

— Intr-adevăr, primul meu con- 
:ert simfonic a fost in 1942, la Iași, 
avîndu-1 ca solist pe Carlo Felice 
Cillario. Un concert ce cuprindea 
pagini de Brahms, Bach, Mozart. In
tre timp insă colaboram cu Orches
tra de studio a Radioteleviziunii 
(Silvestri era atunci pianist acompa
niator), pentru ca prin '48 să dirijez 
aici, la București, 
Berlioz. Dorința 
muzicienilor, era 
barea publicului, 
mânii, un popor 
simț artistic, din 
și sute de talente muzicale, nu pu
tem să nu recunoaștem că, dintot- 
deauna, am avut un public exigent, 
foarte atent la decantarea valorilor. 
Dar, firește, componența publicului 
era alta ! Exista o mină de oameni 
informați, excelenți melomani, în 
rest însă, foarte mulți care veneau 
pentru etichetă. Și, dacă fac un salt 
peste ani, nu pot să nu mă bucur 
cînd văd în sala Radio, de 
un public tinăr, un public 
sute de studenți, elevi, 
diverse profesii care caută 
în plus" la programele clasice, dar 
nu ocolesc nici muzica nouă, de ul
timă oră. Este un fenomen firesc, 
dacă ne gîndim că se fac eforturi 
pentru instruirea artistică încă de la 
vîrsta preșcolară, care obligă organi
zatorii vieții muzicale să nu impro
vizeze programe, obligă orchestrele 
să nu cînte superficial, să se con
centreze, obligă soliștii, dirijorii să-și 
împlinească cu profesionalism mi
siunea.

— Ați dirijat la început muzică co
rală, apoi ați traversat mii de pagini 
din literatura românească și univer
sală, in toate genurile. Prin ’52, Ia 
Ateneu, ați prezentat opera „La dru
mul mare" de Nottara, sub îndru
marea dv. orchestra Liceului de mu
zică a realizat performanța de a 
cinta pe dinafară uvertura la „Maeș
trii cintăreți"... Au fost fapte mult 

mentate la vremea respectivă de 
'lea muzicală.

„Fantastica" de 
noastră, a tuturor 
să obținem apro- 
Pentru că noi, ro- 

extrem de dotat cu 
care s-au ivit sute

exemplu, 
receptiv, 
tineri de 
„un bilet

4

— Da, erau momente muzicale 
ieșite din comun, la care se antrenau 
copiii, tinerii muzicieni, nume con
sacrate. Dar am dat și alte „exame
ne" de tinerețe, salvînd situații ex
treme : am dirijat „Falstaff" fără 
repetiții, am înregistrat „Sărbătoarea 
primăverii" de Stravinski după o sin
gură întilnire cu orchestra... Cite nu 
se intîmplă într-o carieră artistică ?!

— Aș vrea să citez o singură frază 
dintr-o cronică apărută după un con
cert in compania orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii române 
in Republica Federală Germania : 
„Emanoil Elenescu — un mare senior 
al baghetei. Cu gesturi minime reu
șește maximum de expresivitate ■ și 
ovații pentru orchestra Radio". O 
frază semnificativă din zecile de cro
nici care consemnează concerte la 
Hamburg, Bruxelles, Moscova, Tou
louse, Belgrad, Metz, Roma, Tbilisi, 
Taormina, Maracaibo, Havana etc., 
colaborind cu orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii sau cu orchestrele 
orașelor respective, in majoritatea 
subliniindu-se și valoarea creației 
muzicale românești pe care o slujiți.

— Am dirijat mii de pagini româ
nești, de la Nottara, Andricu, Cuclin 
(să notați simfoniile 1, 9, 13, 16, 18 
20 — semnate de Cuclin), pînă la 
Ștefan Niculescu, Olah, Vieru, Brîn- 
duș, Nemescu, Vasile Spătărelu, Vlad 
Ulpiu... Ca să nu mai spun că în 
turneele internaționale am prezentat 
creații aparținind Iui Enescu, Berger, 
Vancea, Ion Dumitrescu, Paul Con- 
stantinescu, Valentin Gheorghiu, Ca- 
poianu, Olah etc. Publicul ascultă, 
apreciază și de la el afli, în ultimă 
instanță, dacă strădania compozito
rului, orchestrei, dirijorului nu a fost 
zadarnică. Nu contează limbajul în 
care este scrisă o piesă, ci substanța 
ei și, bineînțeles, cum este transmisă.

— Este un sfat pe care il dați și 
tinerilor dirijori ?

— Avem tinere baghete de mare 
talent : Cristian Mandeal, Horia An- 
dreescu, Ovidiu Bălan — ca să-i nu
mesc pe cel foarte cunoscuți ; ii ur
mează îndeaproape alții, care abia 
au început colaborarea permanentă 
cu ansamblurile simfonice. Dar, în 
fața publicului, nu te poți prezenta, 
oricît de tînăr ai fi, fără a stăpîni 
partitura, fără să cunoști în adin- 
cime, în amănunt opusul respectiv, 
fără să te impui în fața orchestrei. 
Ultimele decenii ale secolului nostru 
au adus mari prefaceri în limbajul 
muzical : o tehnică avansată care în
greunează mult sarcina dirijorului, 
comparînd cu patru-cinci decenii in 
urmă. Dar, după cum viața muzicală 
ne-a demonstrat, experiența, ta
lentul, perseverența depășesc toate 
dificultățile și publicul — iar revin 
la public — știe să aprecieze suflul 
nou în arta dirijorală românească. 
Pentru că — de ce să nu subliniem? 
— publicul de azi, publicul tînăr își 
demonstrează cultura muzicală, exi
gența, atașamentul față de valorile 
muzicii. Este firesc deci să ne între
băm mereu : cum ii răsplătim ?

Smaranda OTEANU

ostășesc
In cadrul amplelor acțiuni poli

tico-educative și cultural-artistice 
cuprinse în Festivalul național 
„Cîntarea României", Ministerul 
Apărării Naționale organizează. în 
anul 1986. cea de-a VIII-a ediție a 
Festivalului cîntecului ostășesc „Te 
apăr și te cînt, patria mea 1“

Noua ediție își propune să lan
seze creații militante, revoluționa
re, care să exprime climatul de 
puternică angajare a armatei, ase
menea întregului popor, la înfăp
tuirea Programului partidului, a 
hotărîrilor istorice adoptate de 
Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, a sarcinilor re
zultate din opera secretarului gene
ral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Vor fi înfățișa
te, cu mijloace artistice specifice, 
tezele și ideile, de 
valoare, cuprinse 
cuvîntare rostită 
Nicolae Ceaușescu 
bilanț a activului
mandă și de partid din armată. In 
spiritul doctrinei militare naționale 
al cărei strălucit fondator este to
varășul Nicolae Ceaușescu, un ac
cent deosebit se va pune pe relie
farea legăturii indisolubile dintre 
armată și popor, a contribuției ac
tive a militarilor la dezvoltarea 
economico-socială a patriei, ca 
parte inseparabilă a pregătirii în 
vederea apărării, caracterului revo
luționar al armatei noastre, rolului 
oștirii de înaltă școală de pregă
tire politico-educativă și culturală. 
Aniversarea a 65 de ani de la crea
rea Partidului Comunist Român, 
celelalte evenimente ce vor fi săr
bătorite anul acesta vor trebui să 
prilejuiască evocarea în noile crea
ții artistice existenta multimilena
ră a poporului nostru in vatra stră-

o inestimabilă 
în magistrala 
de tovarășul 

la convocarea- 
de bază de co

moșească, lupta sa glorioasă pentru 
libertate socială și națională, să 
cultive în corSștiința generațiilor 
de azi hotărîrea de a continua și 
ridica pe noi trepte tradițiile îna
intate de luptă ale poporului, 
partidului și armatei noastre. Prin 
conținutul lor, noile creații vor 
exprima sentimentele de profundă 
dragoste și devotament ale milita
rilor față de patrie, partid și 
popor, față de comandantul suprem 
al forțelor noastre armate, hotărî
rea neclintită a ostașilor de a 
apăra, împreună cu întregul popor, 
cuceririle revoluționare, indepen
dența, suveranitatea și integritatea 
teritorială a Republicii Socialiste 
România.

Festivalul, în care se vor pre
zenta cîntece patriotice, marșuri și 
piese de muzică ușoară, este des
chis tuturor compozitorilor și poe
ților, profesioniști și amatori. Cîn- 
tecele, selecționate de un juriu, 
vor fi prezentate în concerte pu
blice in luna octombrie a.c.

Cîntecele șl marșurile vor fi 
scrise sub formă de partitură pen
tru voci egale (bărbătești) cu acom
paniament de pian, iar cele de 
muzică ușoară, pentru voce solo 
cu acompaniament de pian. Parti
turile vor fi prezentate intr-un 
singur exemplar, iar textele, dacti
lografiate, în trei exemplare. Lu
crările vor purta un moto și vor 
fi însoțite de un plic pe care se 
va înscrie același moto, iar în in
terior numele șl adresa autorilor,

Cîntecele vor fi trimise pînă Ia 
31 mai a.c„ cînd se încheie etapa 
de creație, pe adresa : Casa Cen
trală a Armatei, str. C. Miile nr. 1, 
sector 3, București, cod 70701, cu 
mențiunea „Pentru Festivalul cîn
tecului ostășesc".

Tot ce reprezintă bunuri 
materiale, obiecte făcute 
de om pentru el și pentru 
toți ai lui, începînd cu 
casa in care trăiește, cu 
mobilierul de lemn și va
sele din ceramică, țesătu
rile, cergile, covoarele, cu 
costumul și podoabele de 
sărbători, legate de eveni
mente anume — toate, dar 
absolut toate pot fi păstra
te în colecții și muzee.

Ce nu poate fi însă păs
trat, conservat și inventa
riat este relația om-obiect 
în particular și relația din
tre oameni în general; da
tini și meșteșuguri popu
lare, moravuri și obiceiuri. 
Tocmai pe acestea este 
chemat filmul documentar 
etnografic să le fixeze pen
tru acum și mai cu seamă 
pentru mai tirziu. Rolul 
filmului este cu atît mai 
important cu cit el nu se 
limitează la descrierea fe
nomenelor de trai și cultu
ră populară ca atare, la 
simpla lor înregistrare, la 
conservarea lor statică, ci 
militează pentru surprinde
rea lor in conexiune cu fe
nomenele înconjurătoare, 
adică în continuă mișcare, 
evoluție sau transformare.

Filmul documentar etno
grafic — așa cum au ară
tat-o peliculele realizate 
de-a lungul timpului de 
Slavomir Popovici, Mir?l 
Ilieșiu, Maria Săpătoru, 
V. Mănăstireanu, W. Gold- 
graber etc., cum au de
monstrat-o, sper, și reali
zările mele, nu este altceva 
decît o cronică fierbinte, 
vie și adevărată, plastică, 
activă și sugestivă, emoțio
nală și emoționantă a uni
versului, a obiceiurilor, 
deprinderilor și moravuri
lor tradiționale. O cronică 
angajată și responsabilă, 
dat fiind că însuși obiectul 
și subiectul abordat este pe 
cale de a ceda locul altor 
realități, altor mutații, 
cum este și firesc în aceas
tă epocă modernă și mo- 
dernizantă.

Importanța de document 
a filmului etnografic este 
evidentă. Și totuși, 
numai 
păstră 
trecut facem noi asemenea 
filme, 
pentru prelungirea în timp 
a tradițiilor și datinilor 
noastre pline de tîlcuri și 
profunde semnificații. Sim- 
țămîntul frumosului stră
bate întreaga artă ‘' 
nească. Simțămîntul 
niei, al bunăvoinței 
respectului între 
este prezent în mai toate 
obiceiurile și datinile. A- 
ceste două trăsături fun
damentale, atît de caracte
ristice creației populare, 
încearcă să le fixeze în 
bogăția lor de manifestări 
documentarul etnografic, 
ca păstrîndu-le să le trans
mită mai departe.

Fiind arta cu cea mai 
mare forță de pătrundere 
în conștiința umană, fil
mul devine modul activ și 
plin de responsabilitate în 
fața acestor valori inesti
mabile ale culturii noastre 
populare. O mie de oameni 
văd o expoziție, un muzeu 
cu obiecte îngrijit rinduite, 
în schimb cinci milioane 
de spectatori văd un 
film !

Tehnica, industria, bunu
rile de larg consum intră 
năvalnic pe ulițele satului 
asfaltate astăzi în cea mai 
mare parte a țării... Nu 
mai întîlnești Ia tot pasul 
garduri de nuiele împleti
te, ci ogrăzi de beton... In

Și totuși, nu 
din dorința de a 
mărturii despre

ci mai cu seamă

țără- 
ome- 
și al 

oameni

portul oamenilor 
afli pinza țesută 
ci bumbacul din ____ ....

In petele de culoare ale 
țesăturilor nu mai desco
peri pastelul cald al vop
selelor vegetale de odini
oară, ci vigoarea saturată 
a coloranților chimici. Și 
este firesc să fie așa, pen
tru că nu poți opri timpul 
în loc, nu poți și nici nu 
trebuie să faci „stop-cadru" 
punind frină năzuințelor 
firești spre civilizație, și 
nici să creezi „țarcuri" ar
tificiale în care să pui 
niște oameni adevărați să 
se joace de-a viața de 
odinioară.

în schimb, filmul poate 
să facă și face mult pentru 
păstrarea vie în conștiințe 
a tradiției. Scormonește, 
caută și găsește elemente 
de costum, cămăși, țesături, 
podoabe de tot felul, toate 
de o certă și incontestabi- 

■ lă valoare artistică, pe care 
le adună și le apără fixîn- 
du-le pe peliculă. Dar cu 
mult mai de preț este fap
tul că în spatele tuturor 
acestor minuni filmul des
coperă creatorii, meșterii și 
meșterițele care le făuresc 
cu obstinație, cu un ade
vărat simț al datoriei și al 
mîndriei totodată. „Bala
dele, doinele, cîntecele hai
ducești, poezia și basmul, 
arta ceramică, sculptura în 
lemn și piatră, țesăturile și 
portul național alcătuiesc 
un inestimabil patrimoniu 
spiritual, care oglindește 
în modul cel mai elocvent 
forța creatoare și geniul 
poporului nostru, nestinsa 
sa dragoste de frumos, spi
ritul umanist, setea lui de 
adevăr și dreptate — 
arăta atit de impresio
nant secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Pelicula ce își propune 
să fixeze cu mijloace do
cumentare și artistice atari 
„opere" joacă un rol im
portant in transformarea 
lor în valori dinamice, cu 
autentică forță de iradiație 
și influențare în actuali
tate.

Iată de ce cred că fil
mul etnografic ar trebui să 
ocupe un loc anume dis
tinct în cadrul producției 
cinematografice naționale 
(atît în proiectele de acti
vitate, cit și în nomencla
tura distincțiilor cinemato
grafice). _ Nu este vorba în 
primul rînd despre un spor 
cantitativ. Deși și în a- 
ceastă privință sînt încă 
destule aspecte care se cer 
puse în valoare — fapt 
care ar trebui semnalat în 
primul rînd de forurile ju
dețene — mai ales atunci 
cînd etnografii, muzeogra
fii locali au pus la punct 
noi colecții, date, obiceiuri 
legate de viața și munca 
poporului, revelatoare pen
tru spiritualitatea naționa
lă, așa cum s-a cristalizat 
ea de-a lungul istoriei.

Mă gîndesc însă mai ales 
la inițierea unui riguros 
program de filme docu- 
rnentare etnografice, care 
să exprime preocuparea 
sistematică de acoperire a 
tuturor „petelor albe", a 
zonelor geografice mai 
puțin reflectate, a aspecte
lor privind civilizația și 
cultura naționale insufi
cient fixate pe peliculă. 
Documentarul etnografic a 
fost și rămine o componen
tă de preț a epopeii cine
matografice naționale.

Paula Popescu 
DOREANU

nu mai 
in casă, 
comerț...

Filme documentare de scurt metraj
Institutul de artă tea

trală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" din Bucu
rești a realizat mai multe 
filme documentare de scurt 
metraj abordînd o bogată 
problematică legată de inte
grarea procesului instructiv- 
educativ cu munca produc
tivă și cercetarea științifică, 
de exemplificarea și apro
fundarea unor discipline 
predate la orele de curs. Fil
mul „Pină nu e prea tîrziu" 
se referă la inițiativele de 
pace ale României socialiste, 
ale președintelui ei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la 
propunerile concrete privind 
reducerea cursei înarmărilor, 
cu deosebire a celor nucle
are, instaurarea unui climat 
de pace și destindere în 
lume.

Pentru 
deme și 
porane
intre altele, filmele „Aplica
țiile legii lui Pascal" și „Ele
mente și fenomene meteoro
logice ale Terrei", iar pentru

studiul fizicii mo- 
geografiei • contem- 
au fost elaborate.

cel al biologiei, „Legile ere
dității".

In ansamblul acelorași 
preocupări, colective de pro
fesori și studenți ai Institu
tului bucureștean de învăță- 
mint superior realizează — 
la solicitarea unor întreprin
deri și instituții — documen
tare de specialitate. In co
laborare cu Ministerul Agri
culturii, de pildă, se produc 
filme tratînd probleme vi- 
zind importanta îmbunătăți
rilor funciare și a mecaniză
rii culturilor griului pe teren 
de șes, iar cu Ministerul In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini, documentare referi
toare la mecanizarea indus
trială și mărirea productivi
tății muncii. De asemenea, 
împreună cu Institutul de 
geografie și Inspectoratul 
general al miliției, urmează 
să fie terminate cele intitu
late „Șisturile bituminoase 
din bazinul carbonifer Ani
na" și, respectiv, „Permis 
pentru pietoni" și „Fumatul 
la volan". (Agerpres)

ROMANIA-FILM prezintă.- COLIERUL DE TURCOAZE

producție a Casei de filme 5
Scenariul : Eugen Barbu și Ni- 

colae-Paul Mihail. Decorurile și 
costumele : arh. Constantin Simio- 
nescu și Bob Nicolescu. Muzica : 
George Grigoriu. Montajul : Adina 
Petrescu. Coloana sonoră : ing. Că
rnii Silviu. Imaginea : Ion Anton. 
Regia : Gheorghe Vitanidis.

Cu : Florin Piersic, Margo Barbu, 
Sobi Ceh, Alexandru Repan, Ion 
Besoiu, Troian Stănescu, George 
Motoi, Jean Constantin, Constantin 
Codrescu, David Ohanesian, Cora- 
do Negreanu, Jean Lorin Florescu, 
Marina Procopie, Alexandru Arși- 
nel, Olga Delia Mateescu, Rodica 
Popescu-Bitănescu.

Film realizat în studiourile Cen
trului de producție cinematografică 
„București".

t
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în eco

nomie
20,35 Controlul oamenilor 

muncii in acțiune 
• Pe coordonatele 
eficientei sociale și 
ale educației civice

20,45 Cadran mondial (co
lor) • România și 
problemele lumii 
contemporane

21,05 Serial științific (co
lor). „Civilizația 
metalului". Episo
dul 8

21,30 Partidul Comunist 
Român — 65 de ani 
de slujire devotată a 
poporului. Stegarul 
luptei pentru drep
tate și libertate. Do
cumentar

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea progra

mului
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• GETO-DACII DIN CIMPIA 
MUNTENIEI. Descoperiri intîmplătoa- 
re, completate de cercetări arheologice, au 
dus la identificarea în vatra satului Milco- 
văț din comuna Letca-Nouă, județul Giur
giu, în patru puncte diferite, a unor așezări 
din neolitic (aparținind culturii Gumelnița), 
epoca bronzului și epoca geto-dacă, precum 
și a unui cimitir geto-dac. Așezarea geto- 
dacă. ne scrie prof. Cristian F. Schuster, 
iși dovedește continuitatea incepînd din 
secolul V i.e.n. și pină în secolul I 
e.n. Ceramica, deosebit de bogată, pre
zintă similitudini cu aceea de pe va
lea Argeșului și de pe Mostiștea, ceea 
ce îndrituiește ipoteza că această așezare 
făcea parte din „hinterlandul" reședinței 
regelui get Dromichaites (Helis-Ogre- 
zeni (?). județul Giurgiu) șl. ulterior, al 
davei de la Popești (Argedava ?) din ace
lași județ. Așezarea de la Milcovăț cu
noaște două momente de puternică dezvol
tare in secolul III i.e.n (de cînd datează, 
între altele, și un cuptor de ars oale) și în 
secolele I i.e.n. — I e.n.

• VALOROS TEZAUR DE 
MONEDE HISTRIENE. In cercetările 
arheologice efectuate pe cuprinsul așezării 
geto-dace de la Fedești, județul Vaslui, a 
fost descoperit un tezaur de monede his-

triene — ne spune arheologul C. Buzdugan, 
de Ia Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România. Alcătuit din cîteva sute 
de piese, tezaurul cuprinde un tip monetar 
deosebit, cunoscut pină acum doar din des
coperiri izolate. Pe avers este reprezentat 
capul cu cunună de lauri al lui Apollo, 
ceea ce constituie o noutate în iconogra
fia monetară histriană, iar pe revers se 
află stema cetății Histria — vulturul de 
mare pe un delfin. Tezaurul, datat în vea
cul al IV-lea înaintea erei noastre, ilus
trează relațiile economice strinse dintre 
geto-dacii de la răsărit de Carpați și ora
șele de pe coasta dobrogeană a Pontului 
Euxin.

• UNICAT VESTIMENTAR DIN 
EPOCA LUI ȘTEFAN CEL MARE. 
In cursul săpăturilor efectuate în reședința 
feudală din a doua jumătate a veacului al 
XV-lea de la Fîntîna Mare, județul Sucea
va, arheologii Lia și Adrian Bătrîna, de la 
Muzeul de istorie al Republicii Socialiste 
România, și Octav Monoranu, de la Muzeul 
județean Suceava, au scos la iveală, între 
alte vestigii aparținind epocii lui Ștefan cel 
Mare, un văl de cap, care a aparținut unei 
fetite. Importanta deosebită a piesei 
decurge din caracterul ei de unicat, de 
mărturie autentică a modei vestimentare 
din vremea lui Ștefan cel Mare.

• DIN PATRIMONIUL DE VA
LORI SI FRUMUSEȚI ALE STRĂ
BUNILOR. înfățișăm astăzi cititorilor 
noștri o splendidă statuetă de lut ars, afla

tă în colecțiile Muzeului de istorie al Re
publicii Socialiste România, piesă descope
rită intr-o necropolă, datînd din epoca 
bronzului, de la Cirna (Dolj). Necropola 
de aici se încadrează în cultura Gîrla Mare, 
dezvoltată în părțile de sud-vest ale Româ
niei în secolele 15—13 înaintea erei noas
tre. caracterizată printr-o ceramică splen
didă. bogat ornamentată, cu motive diver
se. ca și printr-o plastică de mare fru
musețe.

• „COMOARA" DIN VASELE 
DE LUT. In perioada de mari frămîntări 
prin care a trecut Transilvania la sfîrșitul 
veacului al XVII-lea, in împrejurările le
gate de instaurarea dominației habsburgice, 
pe raza actualei comune Urmenis din jude
țul Bistrița-Năsăud au fost îngropate două 
vase din lut. Recent, un locuitor, pe nume 
Alexandru Moldovan, din amintita așezare, 
a dat peste ele întîmplător. Apoi a sesizat 
cu promptitudine specialiștii Muzeului ju
dețean de istorie și arheologie. Aceștia au 
constatat că se află în fața unei autentice 
comori, atît ca valoare istorică, cit și in
trinsecă. Adică, peste 1 000 de monede din 
argint emise în aproape toate statele Eu
ropei (sînt circa 40 variante de emisiuni), 
precum și mai bine de 30 de obiecte de 
podoabă lucrate in argint aurit cu un rafi
nament artistic deosebit. Aparținind răs
timpului 1530—1690, acest tezaur se află 
actualmente în studiu, înscriindu-se într-o 
sene de alte descoperiri din zonă ce atestă 
o activitate economico-socială intensă des
fășurată aici pe parcursul veacurilor 16 
și 17.

Grupaj realizat de
Silviu ACHIM
cu sprijinul corespondenților „Scînteii”
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Excelenței Sale Doamnei CORAZON AQUINO
Președintele Republicii Filipine

MANILA
Cu ocazia proclamării dumneavoastră ca președinte al Republicii Fili

pine, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele poporului român 
și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală. în activitatea dumneavoastră pusă tn slujba progresului și 
bunăstării poporului filipinez prieten.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare rodnică din
tre România și Filipine se vor dezvolta tot mai mult în viitor, în interesul 
popoarelor prietene ale țărilor noastre, al cauzei păcii și al înțelegerii 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,

Vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră de felicitare transmis cu 
prilejul aniversării zilei Republicii.

Vă adresez, la rlndul meu, aceleași sentimente exprimate de dumnea
voastră și mă folosesc de această ocazie pentru a transmite cele mai bune 
urări pentru progresul și prosperitatea poporului dumneavoastră.

GIANI ZAIL SINGH
Președintele Republicii India

Industria mică — 
la dispoziția celor mici
Preocupări în domeniul producției 

de jocuri logice și jucării

PENTRU TINE, PENTRU ȚARĂ!
Obligația socială, îndatorirea patriotică a oricărui cetățean 

de la sate este de a produce cit mai mult pentru trebuințele lui, 
de a contracta cit mai mult pentru cerințele societății!

Viața economico-socială 
a localităților patriei 

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

In cadrul amplului program ini
țiat de ponducerga de partid și de 
stat privind stimularea natalității, 
îmbunătățirea indicatorilor demo
grafici, alături de măsurile din do
meniul social, șarcipi importante 
revin șj sectorului producției bunu
rilor destinate marpei și copilului, 
în acest context se înscriu și efor
turile unităților industriei mici, din 
cadrul consiliilor populare, coope
rației meșteșugărești, cooperației 
de producție, achiziții și desfacere 
a mărfurilor, cooperativelor agri
cole de producție — chemate să 
pună la dispoziția populației o 
gamă tot mai diversă de bunuri și 
servicii, în completarea celor ofe
rite de marea industrie.

Dispunind de peste 25 000 unități 
de producție și servicii, de 24 între
prinderi de producție și, totodată, 
de peste 35 000 unități de desfacere 
cu amănuntul, cooperația de pro
ducție, achiziții si desfacere a măr
furilor beneficiază de condiții co
respunzătoare de activitate pentru 
a produce și desface prin rețeaua 
proprie o gamă largă de bunuri de 
consum destinate celor mici. Pe a- 
ceastă linie, în urmă cu trei ani, 
CENTROCOOP a inițiat o nouă ac
tivitate : producția și desfacerea 
jocurilor logice și a jucăriilor,

-> începînd cu gama de jocuri și 
jucării pentru copiii pină la 3 ani, 
ea și pentru cei pină la 6—7 ani, 
pentru tinerii elevi sau studenți și 
terminind cu cele adresate adulți- 
lor. practie pentru toate vîrstele, 
cooperația oferă o gamă de peste 
350 de tipuri de jocuri și jucării — 
ne spune dr. Gh. Fețeanu, directo
rul întreprinderii Recoop. Tematica 
jocurilor lansate sub emblema 
„JECO“ (jocuri educative-colective) 
este foarte diversă. Astfel, o serie 
de jocuri sint axate pe educația ti
neretului pentru pace (de exemplu 
jocul „Pace și prietenie"), pentru 
alegerea unei meserii (Ce știți des
pre ?) ori pe teme distractive („In 
familie", „Ce imagine urmează ?“ 
etc), multe din ele înregistrînd ti
raje de masă. Este de reținut si fap
tul că marea majoritate a jocurilor 
din material plastid sau lemn se 
realizează din materialele refolosi- 
bile. ceea ce atestă o posibilitate in 
plus de valorificare a acestor surse 
de materii prime în mod cit mai 
eficient.

Aflăm în continuare de la interlo
cutorul nostru că nici în privința 
desfacerii acestor jocuri inițiativele 
nu au lipsit. S-au organizat maga
zine specializate in toată tara

SLOBOZIA : Un nou
în municipiul Slobozia. întreprin

derea comercială de stat mărfuri 
industriale a inaugurat, intr-un ca
dru urbanistic modern și atrăgător, 
la intersecția bulevardelor Ștefan 
cel Mare și Matei Basarab, primul 
magazin tip „Materna" din această 
localitate și din județ. Spațiile co
merciale și mobilierul, in care uti
lul se îmbină armonios cu esteticul. 

(Recoop are patru asemenea maga
zine numai in Capitală), extinzin- 
du-se desfacerea jocurilor „JECO“ 
și prin librăriile din incinta spita
lelor și instituțiilor, a întreprinde
rilor. în plus. în holul Teatrului 
„Ion Creangă" din Capitală a fost 
organizat un micromagazin pentru 
cgi miei. Comerțul prin coletărie — 
din subordinea Recoop și Univerșal- 
coop — vjne și el în sprijinul 
procurării de către doritori a jocu
rilor preferate.

Efervescența informațională a 
ultimelor decenii, motivată de pro
gresele fără precedent ale științei și 
tehnicii, favorizată de dezvoltarea 
explozivă a mijloacelor de comuni
care. conferă noi valențe, noi di- 
monsiuni funcției jocurilor în edu
carea și formarea copiilor, a tine
rilor. Dezvoltarea producției și des
facerii de jocuri și jucării vine 
deci să satisfacă tocmai aceste 
cerințe, interesul crescind pentru 
jocuri fiind stimulat și de fantezia 
producătorilor.

Pornind de la aceste exigențe, 
CENTROCOOP a organizat recent o 
expoziție a jocurilor logice și a ju
căriilor. vizitată de un mare număr 
de specialiști din cadrul cooperației, 
din învățămînt, sănătate etc. Cu a- 
cest prilej, s-au purtat discuții 
fructuoase, menite să confere un 
cadru maj organizat producției si 
desfacerii acestor jocuri. Totodată, 
s-au formulat propuneri pentru 
noi jocuri adecvate diferitelor 
vîrste. Un pas înainte Urmează să 
se facă in domeniul producției și 
desfacerii jocurilor și jucăriilor 
mecanice și electronice.

— Volumul producției de jocuri 
și jucării realizate de CENTRO- 
COOP în anul 1985 a depășit cifra 
de 100 milioane lei, pentru anul 
1986 prevăzindu-se un volum de 
peste 154 milioane lei. Pină la sfîr- 
șitul actualului cincinal intențio
năm să creștem de aproape 10 ori 
această producție — față de anul 
1985 — ne spune în încheiere inter
locutorul. Desigur, la materializa
rea acestor programe de viitor sint 
chemați să ne sprijine — mai sub
stanțial decit au făcut-o pină acum 
— furnizorii de materii prime, 
coordonatorii de balanțe.

Bucurind pe cei mici vom avea 
șl bucuria celor mari de a satis
face dorința de joacă a tinerei ge
nerații, a copiilor, de a cultiva, 
deopotrivă, gindirea si sensibilitatea 
acestora.

Mihai IONESCU

și modern magazin
oferă raioanelor cu prezentare și 
desfacere pentru articole destinate 
noilor născuți tricotaje, confecții, 
încălțăminte și jucării, condiții op
time de desfășurare a activității. 
Noul magazin asigură o gamă va
riată de articole pentru copii, pen
tru toate gusturile și preferințele 
lor, ale părinților și bunicilor aces
tora.

FRUNTAȘII COMUNEI 
- fruntași la contractări

— Cînd s-a construit blocul de 
locuințe, acum 5—6 ani, Mihai al 
meu nu mai era în comună. Și 
nici Radu. Și nici Ionel. Fata, deși 
am măritat-o după un băiat din co
mună, a tras la oraș, locuiește în 
Moreni și are tot rostul acolo. Mă 
uitam eu cum se înalță blocul, co
lea in centrul comunei... Atunci 
mi-a venit ideea ; i-am zis la a 
mea : „Ilinco, pregătește-mi rani
ța a nouă, pune în ea tot ce s-o 
găsi mai bun prin casă, că plec la 
copii". Ilinca a făcut cum i-am zis, 
bodogănind că și data trecută tot 
eu m-am dus, și pe ea am lăsat-o 
acasă, să vadă de vite, de gospodă
rie- Că sint și copiii ei și că de
geaba a făcut patru dacă au zburat 
din cuib așa de departe și noi tot 
Singuri îmbătrînim. Taci, femeie, 
că după ce vin eu, pleci tu... I-am 
luat la rind. Al mare, Radu, tot 
lingă pămînt a rămas, măcar eă a 
plecat departe. E tractorist. în ju
dețul Tulcea, în eomuna nevesti-si, 
la Sarichioi. îmi place cum s-au 
așezat, decît că-i tare departe... Pe 
urmă, m-am dus la fată. Lucrează 
la o fabrică de confecții, e membră 
de partid, Înseamnă că e om de bază 
acolo. Ginerele, la fel, la „Autome- 
canica"... Nepoții,— că am trei ne
poți după fată — și ei, care cu 
școala, cu grădinița. Ii zic la a 
mare : Nelă, nu vii tu la tataie și 
lș mamaie, la Vrancea ? „Vin — 
zice — c!nd nț-om lua mașină, vin 
șj pe Ja tine și pe la mamaie din 
Dealn ''Sării !“ Plec mai departe. 
Rămăsese Mihai și ăl mic, Ionel. 
Ia să-i dau celui mic un exemplu, 
cu frate-său ! Mă due la Mihai. Zic: 
tată, am venit să ne sfătuim. Co
piii, că și Mihai are trei, scotocesc 
prin raniță. Noru-mea, Rodica, și 
ea, ca un copil 1 „A, zice, ne-ai 
adus lucruri proaspete de la țară!" 
De, zic, am luat și eu în fugă ce-am 
putut. „Noi, zice fiu-meu, am vrea 
să ne tragem mai lingă casă, să 
avem și noi cite ceva în bătătură, 
da’ ne-am obișnuit la bloc". Se face, 
zic, și la noi un bloc, e aproape 
gata. Da’ e pentru oameni de bază, 
pe care vrem să-i legăm de sat : 
veterinari, profesori, și așa mai de
parte. Lui Mihai îi e mult pină-i 
intră ceva in cap ; pe urmă, las’ pe 
el. Asta a fost și gindul meu, 
atunci...

Pe scurt, feciorul iei face un cal
cul scurt. E nevoie de oameni har
nici și pricepuți în sat ? Este. Poa
te fi și sătean și orășean la el in 
sat 1 Poate. Pămîntul părintesc 
trebuie muncit ? Trebuie. Bătrînii 
n-o mai scot la capăt așa ușor ea 
în tinerețe...

S-a pregătit elj acum, de drum 
lung. A venit in sat, glonț, la pri
mărie. îl știa primarul. Fecior de 
oameni harnici, cu o meserie bună, 
cu o familie închegată. De munci
tori buni, pricepuți e nevoie și la 
sat ca și la oraș. Lui Mihai nu-i 
place Insă să locuiască în coasta 
dealului, la tătîne-său. Mai bine ar 
face drumul ăsta pe jos, de zece 
ori pe zi. Nu-i nimic, va locui la 
bloc.

...Apartamentul 8. Mai spațios de
cît cel din Moreni, mai luminos, 
mai funcțional. Rodica trebăluiește 
ca o albină. Cînd termină treburi
le, fuga la maică-sa, in Măgura, in 
satul vecin. Sau la soacră, unde, 
precis, cel puțin unul din copii a 
zbughit-o direct de la școală. Ti- 
năra familie a adus un spor de pu
tere în casa lui Ion Ilie, unul din
tre cei mai harnici și mai pricepuți 
crescători de animale din toată Ji
tia. împreună cu Mihai, Ion Ilie 
cosește finul, ară, seamănă, culege,

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28 februarie, ora 20 — 3 mar
tie, ora 20. în țară : Vremea va fi rece, 
geroasă noaptea și dimineața în prima 
parte a intervalului, apoi se va încălzi 
ușor. Cerul va fi variabil cu înnorări 
mai accentuate în vestul și nordul ță
rii, unde vor cădea ninsori locale, iar 
în celelalte regiuni, ninsorile vor fi 
Izolate. Vintul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 18 și minus 8 g^ade,

TIMPUL PROBABIL PENTRU LUNA MARTIE
După cum ne comunică Institutul 

de meteorologie și hidrologie, luna 
martie va fi. din punct de vedere 
termic, mai caldă decît in mod obiș
nuit. mai ales în regiunile din nord- 
vestul tării. Regimul pluviometric 
va fi deficitar, exceptînd Muntenia 
și sudul Moldovei, unde va fi apro
piat de normal.

Caracteristici ale evoluției vremii :
1—X0 martie. Vremea va fi 

schimbătoare cu cerul temporar no- 
ros. Vor cădea precipitații, atit sub 
formă de burniță și ploaie, cît și sub 
formă de lapoviță și ninsoare, excep- 
tind sudul tării, unde nebulozitatea 
va fi mai accentuată și se vor sem
nala îndeosebi ninsori. Vîntul va 
prezenta intensificări locale din sec
torul estic, spulberînd trecător ză
pada în sudul și estul tării. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 7 și plus 3 grade, mai coborîte 
in centrul și nord-estul țării în a 
doua parte a decadei, iar cele ma
xime intre minus 2 și plus 8 grade, 
local mai ridicate. Izolat, se va pro
duce polei în prima parte a pe
rioadei. 

pune totul la adăpost. Cu Rodica, 
nora, Ilinca strir.ge brazdele de fin 
și prășește și îngrijește grădina mai 
abitir ca la tinerețe. Hambarul e 
plin. Fînăria geme de furaje, cit să 
ajungă cam două ierni grele pre
cum cea din anul trecut... In grajd, 
o vacă cu lapte, un tăuraș deja 
contractat pentru anul în curs, porc 
pentru contract, porc pentru sacri
ficat în gospodărie, vreo șapte oi ca 
piște mari bulgări de nea. Nu e 
mult timp de cînd a predat la 
contract un porc de peste 120 kg, 
peste 800 kg carne de bovină...

— Barem ouă, lapte și păsări, 
nu mai știu cit am predat, simpli
fică Ilinca socotelile.

— Eu zic să fi tot predat măcar 
atit cit rnăpincă copiii noștri de la 
oraș și nepoții — intervine bărba- 
tu-șău. Eu așa am socotit, an de 
an : dacă noi, cei rămași la țară, 
predăm produse măcar atit cit știm 
că vor consuma ai noștri, cei ple
cați să muncească la oraș, tot e 
bine. Asta pe de o parte, ca să 
scutim statul de un efort în plus ; 
pe de altă parte — asta v-o spun 
așa, ca să Știți — nici copiii noștri 
de la oraș nu-s tot timpul cu grija 
în cumpărat. Noi am tăiat acum 
două luni un porc cit malul. Le-am 
făcut porții lâ toți copiii, că toți 
sint ai mei. Deci, (ar, și pe această 
cale, eu zic eă am contribuit in
tr-un fel la efortul statului de a 
asigura hrană pentru toți cei ce 
muncesc și învață la oraș. Și mi se 
pare normal să procedez așa. Cum 
normal mi s-a părut să-1 îndemn pe 
fiu-meu, Mihai, chiar dacă sță Ja 
bloc, să contracteze și el un porc. 
Are unde-1 crește și cu ce-1 crește.

— Știu că, an de ap, sînteți pe 
lista fruntașilor la contractări și li
vrări...

— Așa e. M-am convins că am și 
eu multe avantaje de aici. In pri
mul rind că, predînd din vite 
toamna, la contract, pot intra în 
iarnă cu celelalte fără grija că nu 
am furaje suficiente. Pe urmă, cum 
să vă spun : vii acasă cu o bolbo- 
tină de bani și grajdul și ograda 
tot pline iți sint...

— Da, dar știm și cit munciți !
— Știți ce ? E ca la masa omu

lui : unde mănincă doi, poate mîn- 
ca și-al treilea. Așa și cu vitele. 
Tot cosești, tot stringi fin, tot hră
nești și adăpi și dai gunoiul afară 
din grajd, chiar de ții numai o 
vacă cu lapte — și la noi cam tot 
omul ține o vacă cu lapte. Așa că 
faci două lucruri într-unul singur, 
îngrijindu-ți vita cu care te ajuți 
in gospodărie, dar și citeva pentru 
contract.

— Este modul în carfe gîndesc, în 
general toți țăranii noștri — ține 
să precizeze primarul comunei, to
varășul Gheorghe Horhocescu. 
Dumneavoastră ați mers la nea 
Ilie, dar aceeași impresie v-ar fi 
făcut-o, sint sigur, și gospodăria 
lui Victor Negoiță din Dealu Sării, 
care a livrat anul trecut peste o 
tonă și jumătate de carne și acum 
e din nou pe lista de contractări ; 
și Dumitru Păun, de-aici, din Jitia, 
care a livrat un tăuraș la 400 kg, 
un porc de aproape 180 kg, păsări, 
ouă și alte produse ; și Marin 
Onete, care a dat, la fel, un tău
raș, un porc ; și Cristea Cruceanu, 
care a dat peste o tonă de carne, și 
Gheorghe Pascu, care a dat doi 
tăurași, o frumusețe... Și exemplele 
ar putea continua. Nu întimplător, 
anul trecut, an pe care noi nu îl 
considerăm anul cel mai bun, în 
comparație cu. anii anteriori și nici 
cu ceea ce ne propunem în acest 
an, comuna noastră — comună de

local mai coborîte în primele nopți, dar 
ușor mai ridicate la sfirșitul interva
lului, iar maximele se vor situa între 
minus 8 și plus 2 grade, pe alocuri mai 
ridicate în ultimele zile, îndeosebi în 
zonele deluroase. Pe alocuri se va pro
duce ceață însoțită și de depunere de 
chiciură. In București ; Vremea va fi 
rece, geroasă noaptea în prima parte a 
intervalului. Cerul va fi variabil, favo
rabil ninsorii slabe. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperatura în 
creștere ușoară în ultimele zile. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 10 și 
minus 5 grade, mai coborîte în prima 
noapte, iar maximele, între minus 4 
și un grad. Dimineața se va produce 
ceață însoțită și de depunere de chi
ciură.

11—20 martie. Această decadă va 
debuta printr-un proces de încălzire. 
Cerul va fi variabil, vor cădea pre
cipitații slabe, izolate, sub formă de 
ploaie. In nord-estul tării precipita
țiile vor fi și sub formă de lapoviță 
și ninsoare Ia sfirșitul decadei. Vin
tul va sufla moderat, cu unele inten
sificări temporare în sudul și estul 
tării. în a doua parte a intervalului. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 6 și plus 4 grade, izo
lat mai coborite în centrul și nord- 
estul țării în ultimele zile ale pe
rioadei. iar cele maxime se vor situa 
între 5 și 15 grade, pe alocuri mai ri
dicate în Banat și Crișana. Dimineața 
și seara se va semnala ceață.

23—31 martie. Acest interval al 
lunii se va caracteriza printr-o vreme 
schimbătoare. Cerul va fi temporar 
noros, Vor cădea precipitații slabe 
locale. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 3 șj plus 7 
grade, iar cele maxime. între 10 și 
20 de grade, mai ridicate in vestul 
tării.

(Agerpres) 

munte, necooperativizată •— a pre
dat peste plan 5 tone de carne de 
vită, ca să dau un singur exemplu.

— Și 120 hectolitri lapte de oaie, 
il completează Lenuța Noapteș, 
președinta cooperativei de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfu" 
rilor Jitia, și alte produse... Tot ca 
o dovadă de spirit gospodăresc aș 
adăuga faptul că planul la mate
riale refolosibile a fost realizat în 
prdporție de 200 la sută.

— Totul, cu acești oameni gospo
dari — reia primarul firul discu
ției. Tot cu ei am reușit să reali
zăm multe lucruri care fac fala co
munei noastre : bloc de locuințe, 
aducțiune cu apă, brutărie, maga
zin universal, uscător de fructe și 
altele. Pentru comună, pentru min- 
dria noastră, a tuturor, dar și pen
tru binele fiecăruia. Muncim mult 
și ne place să muncim, dar și să 
avem.

Muncim ți ne place să muncim, 
dar și să avem. Sună ca o deviză 
nedezmințită pe tot traseul docu
mentării noastre. Oamenii Jitiei, 
crescători de animale cu bogată 
tradiție, și-au construit, în majori
tate, case noi, „de se învîrt după 
soare", cum spunea cineva. Și-au 
transformat centrul comunei in
tr-un autentic centru urban. Cum
pără mărfuri, de la modernul ma
gazin universal, în valoare de peste 
șase milioane și jumătate de lei in
tr-un an. Iși pot permite. Au. Dar 
muneesC. De la primar și pină la 
ultimul gospodar al satului, acest 
lucru ți-1 vor spune. Au. Dar și 
muncesc.

Intrăm într-o ogradă. Ia întim- 
plare, așteptînd să mai treacă vis
colul. Sîntem poftiți în casă, luăm 
loc in fotolii ; într-o clipă, o fată 
cît un ghem așterne masa cu înde» 
mînare de gospodină.

— Cîți ani ai ?
— Zece ani.
Este mezina familiei, dar are și 

ea obligații în această easă.
— Unde este mama ?
— Adapă vitele. La porci le-am 

dat eu de mîncare, dar n-am mai 
răzbit și cu găleata de apă prin nă
meți.

— Haidem după mama I
Mama, cu o bundă mițoasă în 

spinare și cu broboada peste frun
te, a terminat adăpatul. A muls-o 
pe Joiana și acum vorbește cu ea 
de parcă ar fi o ființă omenească.

— Nu-țl place fînul ăsta, nu-i 
așa ? Vrei mai cu floare î Să-ți 
dea mama, să fie laptele parfu
mat...

O recunoaștem, sub broboada 
ninsă, pe secretara cu problemele 
de propagandă a comitetului co
munal de partid, tovarășa Mari- 
oara Aritori. Și ne revin în minte 
spusele primarului, pe care l-am 
întrebat ce argument-forță găsește 
biroul comunal de partid în discu
țiile cu sătenii, pentru a-i con
vinge să încheie cit mai multe con
tracte cu statul.

— Nu-i nevoie să găsim argu
mente. Ele există. Oamenii de la 
noi au o mică slăbiciune : fac ce 
văd ei că fac oamenii pe care îi 
respectă. Daeă cei aleși în fruntea 
obștii folosesc ca argument exem
plul personal, și să știți, că toți 
membrii biroului comunal de 
partid sint printre fruntașii satului 
pe lista de contractări, sîntem si
guri că toți sătenii vor urma 
exemplul. Este un secret pe care 
mă bizui din 1968, de cind sint pri
mar in comuna Jitia.

Anîca FLORESCU

Un cadou frumos, util
Mărțișorul bate la ușă. Să-1 pri

mim cu bucuria primăverii care se 
apropie, chiar dacă afară e încă 
iarnă. Să-1 primim, e un fel de-a 
spune. Pentru că, de fiecare 1 
Martie, bărbații — tineri și vîrst- 
nici — sint cei care oferă soției, 
mamei, fiicei, prietenei, pe lingă 
simbolicul mărțișor (o floare, un 
trifoi) prins lingă inimă, un dar 
care implică delicatețe, gingășie, 
cunoașterea preferințelor, gusturi
lor celei căreia îi aduc omagiul lor.

Un raid prin raioanele speciali
zate ale magazinelor comerțului de 
stat, făcut din timp, este cel mai 
nimerit în prezilele mărțișorului. 
Vorba ceea : „cine caută găsește" : 
fie la „Cocorul", la „Bucur-Obor", 
„Romarta", „Gioconda" sau „Maga
zinul de confecții" — ca să amin
tim doar cîteva din Capitală — fie 
la magazinele universale din în
treaga țară. O varietate de articole, 
care mai de care mai atrăgătoare, 
îmbie ochiul la o selectivă alegere : 
o pereche de mănuși moi și o po
șetă asortată sau un set de mică 
marochinărle ; o bluză sau o rochie 
dintr-o țesătură modernă ; o pere
che de pantofi sau de sandale in 
nuanțe pastel asortate cu o jachetă, 
un pulover sau o bluză tricotate cu 
gust și fantezie, chiar cu un com- 
pleu din tergal. Sint articole care 
dau distincție, eleganță, completînd 
intr-un mod fericit garderoba celei 
dragi, apropiate. O umbrelă rabata
bilă, ultimul tip, un batic cu de
sene geometrice, un șal vaporos 
constituie tot atîtea daruri plăcute 
și utile. (Marta Cuibuș).

SIBIU : Economii de metal 
și energie electrică

Colectivele de oameni ai mun
cii din industria județului Sibiu au 
adoptat măsuri concrete care vizea
ză introducerea de tehnologii mo
derne cu consumuri reduse, asimi
larea în fabricație de noi produse 
cu parametri tehnico-economici ri
dicați. reexaminarea normelor de 
consum de materii prime și mate
riale Pe reper și produs, creșterea 
gradului de valorificare a mate
riilor prime și folosirea, în,tr-un vo
lum mai mare, a materialelor re
cuperabile, reintroducerea în circuit 
a energiei secundare. Drept urmare, 
s-au obținut însemnate economii 
de metal și energie electrică.

BACĂU : Edificii 
social-culturale

în ultimii ani, comuna Podu 
Turcului, care eunoaște un amplu 
proces de urbanizare, și-a schim
bat complet înfățișarea, In centrul 
civic au fost înălțate blocuri mo
derne de locuințe care însumează 
aproape 300 apartamente, un liceu 
cu profil agroindustrial, care pre
gătește cadre pentru unitățile agri
cole din localitate și din împreju
rimi, trei școli de cultură generală, 
7 grădinițe, un spital cu 200 de pa
turi și policlinică, magazine comer
ciale, unități de servire a populației 
și altele. Totodată, a fost extinsă 
rețeaua de apă potabilă, s-au ame
najat parcuri și locuri de recreare, 
au fost modernizate străzi și tro
tuare. Pentru actualul cincinal, o 
dată CU Creșterea puterii economice 
a comunei, edilii din Podu Turcu
lui și-au propus să realizeze noi 
blocuri de locuințe, o casă a pionie
rilor și șoimilor patriei, precum și

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ„PANORAMA" (Italia):
Opoziție crescîndă în parlamentul 

Africii de Sud împotriva apartheidului 
• In rindurile celor 4,7 milioane de alb! din Africa de Sud 
activează o opoziție față de guvernul lui ?. Botha, formată din 
membri ai Partidului Federal Progresist © Prin reacțiile in 
parlament față de abuzurile guvernului minoritar, progresiștii 
acționează ca o frînă împotriva politicii de apartheid a guvernului

Aproape un milion de albi, la o 
populație albă de 4,7 milioane, sînt 
în opoziție față de politica oficială 
de apartheid, și această opoziție se 
manifestă și în parlamentul de la 
Pretoria. Progresiștii sud-africani 
albi, o categorie adesea ignorată, 
sint departe a fi lipsiți de orice pu
tere. Dimpotrivă, se poate susține 
că dacă n-ar fi ei ca să servească 
drept „conștiință" a întregii comu
nități a albilor, situația ar fi și mai 
gravă și poate că ar fi izbucnit un 
război civil.

Aceasta pentru că guvernul afri- 
kand, deși rămîne impasibil la re
vendicările majorității de culoare, 
lipsită de drepturile politice, este 
totuși sensibil la ritualurile și for
ma unui sistem parlamentar, de 
democrație de tip britanic, care 
funcționează în cadrul comunității 
albilor. Tocmai aci, în parlament, 
deși dispun de numai 27 de deputați 
(tn trecut, timp de 13 ani au avut 
un singur deputat, o femeie, He
len Suzman), progresiștii reușesc 
să-și facă simțită prezenta și se 
bucură de sprijinul presei liberale. 
Astfel, este suficient ca un deputat 
al Partidului Federal Progresist să 
ia inițiativa de a discuta o problemă 
neplăcută in parlament pentru ca 
evenimentul să fie relatat pe larg 
de presă.

Cind poliția a deschis focul la Vi- 
tenhage, ucigind 20 de persoane din 
rîndul mulțimii neînarmate, Parti
dul Federal Progresist a procedat la 
o anchetă ale cărei concluzii au 
dezmințit afirmațiile ministrului 
pentru ordinea publică ; dacă sint 
date publicității cazuri de tortură 
in închisoare. Partidul Federal Pro
gresist este primul care reacționează 
în parlament. Această formă de pu
blicitate devine astfel un permanent 
mijloc de a pune in încurcătură gu
vernul președintelui Pietec Botha.

Dar ambiția progresiștilor merge 
mai departe. „Vrem să fim o punte 
de înțelegere intre albi și negri. 
Rolul nostru este esențial in promo
varea dialogului intre cele două co
munități", explică David Dallins, 
unul dintre cei mai combativi depu
tați ai Partidului Federal Pro
gresist.

In pofida frecventelor deziluzii da
torate intransigenței guvernului, pre
cum și a extinderii violenței în ora
șele cu populație de culoare, Parti
dul Federal Progresist nu capitu
lează. Secretarul său, Frederick van 
Zyl Slabbert, continuă să ceară eli
berarea liderului de culoare Nelson 
Mandela, aflat in închisoare de 23 
de ani și să insiste pentru începe
rea negocierilor cu liderii comuni
tății negre.

Personalitatea cea mai prestigioa
să a partidului este insă Helen 
Suzman. După opinia sa, incidentele 
din ultimul timp (circa 500 de morți 
în mai puțin de un an, peste 2 000 
de răniți, peste 3 000 de arestați) 
sînt consecința logică a unei exaspe
rări sincere în rindui majorității de 
culoare.

După ce guvernul a abolit „Poli
tical Interference Act" — legea care 
interzice membrilor unei comunități 
etnice să intre în partidul unui alt 
grup rasial — un pilon fundamen

alte obiective de larg interes pentru 
oamenii de aici.

ARGEȘ : Construcții 
social-edilitare 
pentru mineri

Schitu Golești, Pescăreasa. Co- 
tești, Aninoasa. Patru așezări care 
gravitează in jurul filoanelor de 
cărbune ale întreprinderii miniere 
din Cîmpulung. Toate patru se 
înfățișează astăzi ca adevărate 
orășele în plină dezvoltare eco
nomico-socială. în centrele lor ci
vice s-au construit pentru mineri 
blocuri noi cu sute de apartamente. 
Trei blocuri cu 60 apartamente au 
fost date în folosință zilele trecute 
la Pescăreasa. Pentru minerii în
treprinderii s-au construit, de ase
menea. spitale, dispensare, rpagazi- 
ne. cantine muncitorești, lăcașuri 
de cultură. în construcție se află 
acum și un liceu pentru pregătirea 
forței de muncă necesare dezvoltă
rii producției de cărbune.

TULCEA ; Instalație 
electronică de dozare 

a materiilor prime
Pe platforma combinatului meta

lurgic din Tulcea a fost pusă în 
funcțiune prima instalație electro
nică de dozare automată a materi
ilor prima. Această instalație, rea
lizată de întreprinderea „Auto
matica" din București, asigură do
zarea materiilor prime pentru cup
toarele de producere a siliciului 
tehnic. Pe lingă creșterea produc
tivității muncii ș-ay îmbunătățit 
parametrii de funcționare ai cup
toarelor respective, iar indicele de 
extracție a metalului din minereu 
a sporit cu aproape 5 ]a sută-

tal al apartheidului pentru a-i țîn« 
pe negri departe de politică. Parti
dul Federal Progresist a deschis 
imediat registrele sale de înscriere 
pentru negri. -

Dar cine sînt acești progresiști 
albi in care se pun multe speranțe 
pentru a se evita o vărsare de singe 
în Africa de Sud ? Spre deosebire 
de majoritatea albă, de limbă olan
deză (afrikanzii), în general ei apar
țin minorității de limbă engleză, 
care reprezintă 40 la sută din totalul 
populației albe ; mulți sînt expo
nent ai comunității ebraice, care 
numără circa 120 000 de membri, și 
aproape toți provin din lumea afa
cerilor, care, conform unei vechi 
tradiții, nu s-a ocupat niciodată de 
politică, preferind s-o lase pe seama 
afrikanzilor, de limbă olandeză.

Cel mai mare capitalist din Africa 
de Sud, Harry Oppenheimer, prin
cipalul acționar al foarte puternicei 
„Anglo-American Corporation" — 
din care fac parte citeva din cele 
mai mari societăți din Africa de 
Sud, inclusiv colosul diamantelor, De 
Beers — a fost dintotdeauna emi
nența cenușie a Partidului Progre
sist. Apartheidul este incompatibil 
cu dezvoltarea capitalismului" este 
unul din motourile lui. Și se înțe
lege de ce : capitalului modern nu-i 
folosesc sclavii. Pentru o țară bo
gată în resurse naturale și cu mină 
de lucru ieftină, cum este Africa de 
șud, o situație premergătoare războ- 
îu ui civil, ca cea actuală, devine 
tot mai greu de tolerat.

Dar cit este de solidă ideologia 
progresistă a capitalismului sud- 
african ? A suscitat scandal in rîn- 
aul afrikanzilor un document elabo
rat de cele șase grupuri industriale 
mai mari din țară, care in altă parte 
ar ti părut proclamația unui partid 
ae stingă. în el se cereau reforme 
răsunătoare pentru Africa de Sud : 
participarea efectivă a negrilor Ia 
sistemul politic și economic ; extin
derea dreptului Ia cetățenie pentru 
toate rasele ; crearea unor sindicate 
libere și independente ; acordarea 
tuturor garanțiilor legale și juridice 
populației de culoare; încetarea 
strămutării forțate a unor întregi 
comunități de culoare, cauza nenu
măratelor ciocniri cu poliția.

La începutul anului 1985, în pofida 
primelor incidente in ghetourile ne- 
grilor, Africa de Sud părea angajată 
pe calea reformelor. Apoi a izbucnit 
valul de violență, cel mai grav din 
istoria țării, și guvernul a trecut la 
represiuni fără precedent. Acum, 
cercurile de afaceri sint inspăi- 

TTde sancțiunile anunțate ae O.N.U., de retragerea ambasa
dorului Franței și anularea oricăror 
noi investiții franceze, de amenin- 

cu acțiuni punitive din partea
„7 rebuie să înțelegem că singura 

salvare se află in elaborarea acce
lerată a unor reforme cu adevărat de 
substanță. Reformele trebuie să fie 
infăptuite înaintea restabilirii ordi
nii, ele fiind condiția esențială a 
unui asemenea proces" — declara 
Tomy Heard, directorul ziarului 
„Cap Times", cel mai progresist co
tidian din țară. Declarație a cărei 
semnificație nu poate scăpa nimănui.

(14 80 11)

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Jocul ielelor — 17 : (sala Ate
lier) : Intre patru ochi (A) — 17,30
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Petre Sbârcea. So
list : Ștefan Gheorghiu — 18 : (sala 
Studio) : ~ ‘
Marin — 
— 17,30
• Opera 
tirlle Iul

Scară de sonate. Rodica 
vioară, Doina Mlcu — pian

• Teatru! de operetă 
Mam'zelle Nitouche — 17,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 17,30 ; (sala Studio,
11 95 44) : O zi de odihnă — 17,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Reclame la 
revistă (spectacol susținut de Teatrul 
„Ion Vasilescu") — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 17,30
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, 
Mâgheru) : Amintirile Sare! 
hardt — 17,30 ; (sala Studio) ; 
și vinătorii — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Jocuri crude — 17.30 ; (sala

sala 
Bern- 
Olelie

Română (13 18 57) : Poves-
Hoffmann (premieră) — 18

Giulești, 18 04 85) : Bărbierul din Se
villa — 18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Pompi- 
liu de Pompadour — 18 ; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Eu vă fac să rideți 
— 18
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe strune de vioară — 18
• Teatru! „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 15 ; Toate plnzele 
sus — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Șoricelul și păpușa — 14 : Țăndărică 
șl prietenii săi — 18 : (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : Dana și Leul — 10
• Circul București (10 41 95) : La circ 
ca-n filme — 18

• Racolarea : FERENTARI (80 49 85) 
—, 15; 17; 19, MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19
« Marele premiu : PACEA (71 30 85) 
— 15; 17; 19
« Nea Mărln miliardar : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA-
CARA (20 33 40) — 14,30; 16,30; 18.30
• Jack și vrejul de fasole — 9; 11; 
13; 15; 17, Căsătorie cu repetiție 
19 : DOINA (16 35 38)
• Preria s FESTIVAL (15 63 84) 9:

11; 13; 15; 17; 19, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Aventuri in Ontario : EXCELSIOR 
(65 49 43) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Viraj periculos : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Ultimul mohican : 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15;
• Vară sentimentală ; 
(14 27 14) 
TURAL 
16,45; 19
• Avertismentul s STUDIO
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Hallo, taxi I : GRIVIȚA
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS 
(37 54 95) — 9; 11; 13: 15; 17; 19

GIULEȘTI 
17; 19 

MIORIȚA 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. CUL- 
(83 50 13) — 10; 12,15; 14,30;

(15 81 10)

(39 53 15)

(17 08 58)
(21 31 86)

• Raidul vărgat : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,15
• Dublă depășire : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Intrusul : TIMPURI NOI
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fata fără zestre : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 18
• Rămîi fericire : UNION (13 49 04) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Nu te voi uita niciodată : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Alice : COTROCENI (49 48 48) — 15; 
17; 19
• Marele premiu — 9 ; Toată lumea 
este a mea — 10,30; 13,15; 15,45; 18 : 
DACIA (50 35 94)

•Sarea e mai prețioasă decit aurul : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Prietenul nostru Till: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Copie la indigo : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17,13; 19,30. FAVORIT 
(45 31 70) — 0; 13; 15; 17; 19
• Pilot de formula 1 : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, FLAMURA (85 77 12) — 11 ; 13; 15
• Cobra se Întoarce : LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Cei mai frumoși ani : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45
• Clinele : GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19

(50 51 40)
AURORA (35 04 66) — C " 
19, FLAMURA (85 77 12) —



CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

SESIUNEA CONSILIULUI MINISTERIAL AL O.U.A. R.S.F.I

la Congresul al XXVII-lea
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — 
în capitala Etiopiei au continuat, 
joi. lucrările celei de-a 43-a reuniuni 
a Consiliului ministerial al Organi
zației Unității Africane, consacrată 
analizării situației economice si po
litice a continentului si definitivă
rii problematicii care va figura ne 
agenda de lucru a sesiunii specia
le a Adunării Generale a O.N.U.. din 
luna mai, ce va fi dedicată in ex
clusivitate crizei economice din

Africa. Dezbaterile au continuat, joi. 
in cele două comitete ale consiliu
lui — economic și politic — fiind 
examinate probleme privind bugetul 
O.U.A. pe anul fiscal 1985/1986 și 
situația politică din sudul Africii și 
din Orientul Mijlociu. Recomandă
rile si rezoluțiile adoptate de cele 
două comitete vor fi prezentate in 
cadrul reuniunii plenare a consiliu
lui. informează agenția M.E.N.

R.S.A. încalcă acordul de neagresiune cu Mozambicul
(Urmare din pag. I)
mico-socială a fiecărei țări, Ia rea
lizarea programelor și planurilor 
adoptate de congresele partidelor 
din țările respective.

Trebuie făcut totul ca relațiile 
de colaborare dintre țările membre 
ale C.A.E.R. să constituie un mo
del de relații noi, de deplină ega
litate și avantaj reciproc.

Extindem, totodată, colaborarea 
cu celelalte țări socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu țările ca
pitaliste dezvoltate, cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orân
duire socială.

Situăm ferm la baza relațiilor 
noastre internaționale principiile 
deplinei egalități, independenței și 
suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și avan
tajul reciproc, dreptul fiecărui po
por de a-și hotărî singur destinele, 
calea dezvoltării, fără nici un 
amestec din afară !

Mai mult ca oricînd este necesar 
să se intensifice lupta pentru lichi
darea subdezvoltării — inclusiv 
pentru lichidarea datoriilor exter-

ne extrem de mari ale țărilor în 
curs de dezvoltare, pe calea anu
lării sau reducerii lor radicale — 
pentru instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale.

Partidul Comunist Român acor
dă o mare însemnătate întăririi 
colaborării și solidarității cu parti
dele comuniste și muncitorești, 
pornind de la necesitatea asigurării 
deplinei egalități, a respectării in
dependenței și dreptului fiecărui 
partid de a-și hotărî de sine stătă
tor linia politică și strategia revo
luționară, corespunzător condițiilor 
concrete din tara sa, a neamestecu
lui în treburile interne ale altor 
partide. Pornind de la necesitatea 
respectării acestor principii, tre
buie să facem totul pentru reali
zarea unei noi unități în lupta pen
tru progres social, pentru pace și 
colaborare internațională. Unitatea 
comuniștilor este o necesitate a 
luptei pentru victoria păcii ! (Vii 
aplauze).

în același timp, partidul nostru 
dezvoltă relații largi cu partidele 
socialiste. sociăl-democrate. cu 
mișcările de eliberare națională, cu

partidele și forțele democratice de 
pretutindeni, în lupta pentru 
dezarmare, securitate, pace și 
independență.

în încheiere, doresc să urez co
muniștilor și tuturor oamenilor 
muncii sovietică succes deplin în 
înfăptuirea importantelor hotărîri 
pe care le va adopta congresul 
dumneavoastră, în dezvoltarea con
strucției socialiste și comuniste în 
Uniunea Sovietică, în lupta pentru 
pace și colaborare internațională. 
(Aplauze puternice).

Trăiască prietenia și colaborarea 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice. dintre Republica Socialis
tă România și Uniunea Sovietică, 
dintre popoarele noastre ! (Aplauze 
puternice).

Să se întărească necontenit cola
borarea și solidaritatea partidelor 
comuniste și muncitorești, a forțe
lor revoluționare, progresiste de 
pretutindeni !

Să triumfe socialismul și pacea 
în întreaga lume ! (Vii și puternice 
aplauze).

MAPUTO 27 (Agerpres). — Agen
ția mozambicană A.I.M., citată de 
agenția France Presse. informează 
că. la Maputo, au avut loc contacte 
oficiale între autoritățile guverna
mentale din Mozambic și autorită
țile din Republica Sud-Africană. In 
cursul acestor convorbiri. Mozambi
cul a prezentat probe asupra violă
rilor de către R.S.A. a acordului de 
neagresiune semnat între cele două 
părți în 1984.

« ■ ■

încă din 1984. Mozambicul a acu
zat guvernul de la Pretoria de fap
tul că furnizează întregul sprijin 
elementelor rebele care acționează pe 
teritoriul mozambican. în august 
1985. armata mozambicană a desco
perit cartierul
rebele și a intrat 
documente care 
Africii de Sud 
rebele.

general al forțelor 
in posesia unor 
atestau ajutorul 

acordat bandelor

In legătură cu incidentele din zona capitalei egiptene
CAIRO 27 (Agerpres). — Agenția 

egipteană M.E.N. informează că — 
pentru a crea nemulțumiri — anu
mite elemente din cadrul unor gar
nizoane de poliție din zona capita
lei egiptene au exploatat zvonuri 
tendențioase, potrivit cărora servi
ciul militar al soldaților în termen 
atașați acestor garnizoane ar fi ur
mat să fie prelungit. Au avut loc 
incidente, soldate cu morți și răniți.

Șeful statului egiptean, relevă a- 
genția M.E.N., a declarat că inciden
tele, care amenință securitatea țării 
și a cetățenilor, cit și frontul intern, 
au impus restricții de circulație la 
Cairo și în guvernoratele Gizeh si 
Ismailia, organizarea unor unități

speciale pentru controlarea tuturor 
punctelor care au reprezentat sursa 
acestor acte criminale.

Sîntem convinși — a arătat șeful 
statului egiptean — că aceste acte 
criminale au fost declanșate și ali
mentate de anumite cercuri irespon
sabile, potrivnice intereselor majore 
ale țării, securității cetățenilor și or
ganismelor cetățenești.

Agenția M.E.N. adaugă că, la cî- 
teva ore de la intrarea in vigoare a 
restricțiilor de circulație, la Cairo 
se înregistra o situație de calm, 
serviciile publice funționînd normal.' 
De asemenea, toate cursele aeriene 
pe aeroportul internațional Cairo se 
desfășoară normal.

LUCRĂRILE CONGRESULUI P.C.U.S. CONFLICTUL DINTRE IRAK ȘI IRAN

Apel pentru transformarea Mediteranei 
intr-o zonă a păcii

BELGRAD 27 (Agerpres). — Pre
zidiul R.S.F. Iugoslavia a dat publi
cității o declarație în care exprimă 
profunda îngrijorare în legătură cu 
amenințările la adresa păcii și secu
rității pe care le constituie situația 
actuală din zona Mediteranei — in
formează agenția Taniug. In decla
rație se lansează tuturor factorilor de 
răspundere ai comunității internațio
nale apelul de a depune eforturi sus
ținute împotriva folosirii forței și a

confruntării, pentru măsuri de încre
dere și securitate pe continentul 
european și în regiunea Mediteranei, 
pentru dezvoltarea independentă a 
tuturor statelor.

Iugoslavia — se arată în încheierea 
documentului — depune eforturi sus
ținute în spiritul rezoluțiilor O.N.U. 
și ale Actului final de la Helsinki, 
pentru transformarea Mediteranei in
tr-o zonă a păcii și cooperării.

S.U.A. Camera Reprezentanților cere negocieri cu

ll.R.S.S. pentru interzicerea experiențelor nucleare
WASHINGTON 27 (Agerpres). - 

Camera Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. a adoptat cu 268 voturi 
pentru, contra 148. o rezoluție prin 
care se cere Administrației preșe
dintelui Reagan să înceapă negocieri 
cu Uniunea Sovietică privind inter
zicerea totală a experiențelor nuclea
re — informează agențiile United 
Press International. Associated 
Press și T.A.S.S, Numărul mare de 
coautori ai proiectului de rezoluție 
— 207 — demonstrează, potrivit ob
servatorilor politici, creșterea pre
ocupărilor in Congres, ca o reflec
tare a cererilor opiniei publice din

. S.U.A.. de a se trece la negocierea 
efectivă a unor măsuri capabile să 
diminueze pericolul nuclear.

O rezoluție similară — menționea
ză agențiile — a fost aprobată de 
Senat în iunie 1984.

Totodată, documentul adoptat de 
Camera Reprezentanților cere pre
ședintelui S.U.A. să solicite Senatu
lui ratificarea Tratatului americano- 
sovietic privind limitarea experien
țelor subterane cu arma nucleară — 
semnat în 1974 — precum și a Tra
tatului dintre U.R.S.S. și S.U.A. pri
vind exploziile nucleare în scopuri 
pașnice. încheiat in 1976.

OLANDA
4

Dezbateri parlamentare cu privire la amplasarea
rachetelor americane

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
M. Coruț și M. Chebeleu transmit : 
La Moscova au continuat, joi, lucră
rile Congresului al XXVII-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

De la tribuna congresului, întîm- 
pinat cu vii și îndelungate aplauze, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a adresat deiegaților 
la congres, tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii din Uniunea So
vietică un cald mesaj de prietenie 
și solidaritate din partea comuniști
lor, a întregului popor român. In 
cuvîntare a fost reafirmată hotărirea 
Partidului Comunist Român, a 
României socialiste de a face totul 
pentru întărirea relațiilor de strînsă 
prietenie și amplificarea continuă a 
conlucrării pe multiple planuri din
tre partidele și țările noastre, spre 
binele popoarelor român și sovietice, 
al cauzei socialismului și păcii.

Cuvintarea rostită de tovarășul 
Nitolae Ceaușescu a fost urmărită cu 
deosebită atenție și viu interes, fiind 
subliniată, în repetate rînduri, cu 
puternice aplauze.

în cadrul lucrărilor congresului au 
mai transmis mesaje de salut Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al C.C. ai 
P.C. din Cuba, președintele Consi
liului de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Cuba, Le Duan, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Vietnam, Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R. S. Ceho
slovace, Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, Jânos Kâdâr, secretar ge
neral al P.M.S.U.. Todor Jivkov. se
cretar general al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, Jambin Batmunh. se
cretar general al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole, Jose Eduardo 
dos Santos, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele Repu
blicii Populare Angola, Kaysone 
Phomvihane, secretar general al C.C. 
al P.P.R. Laoțian, președintele Con
siliului de Miniștri al R. D. P. Laos,

Alvaro Cunhal, secretar general al 
P.C. Portughez, Kang Song San, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.C., premierul Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene, Dim- 
ce Belovski, secretarul Prezidiului 
C.C. al U.C.I.

în continuarea dezbaterilor. pe 
marginea _ raportului politic al C.C. 

delegații care au luat 
însemnătatea

al P.C.U.S., 
cuvîntul au relevat 
deosebită a noii linii strategice ce 
urmează să fie aprobată la congres 
pentru accelerarea dezvoltării econo
mice și sociale a Uniunii Sovietice. 
O mare atenție a fost acordată reali
zării programului social al P.C.U.S., 
diferitelor aspecte ale vieții de 
partid, analizei deschise și critice 
a lipsurilor, aplicării în practica in
dustrială și agricolă a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, creș
terii eficienței și productivității 
muncii, în condițiile reducerii consu
murilor de energie, materii prime și 
materiale.

Totodată, delegații la Congres au 
examinat și aprobat în unanimitate 
raportul Comisiei de validare.

Lucrările congresului continuă.

TEHERAN 27 (Agerpres). — în 
cadrul ofensivei pe care o desfășoa
ră la nord-est de orașul Suleyma- 
niyeh, din nordul Irakului, forțele 
iraniene au ocupat alte înălțimi și 
sate irakiene, informează agenția 
IRNA. Se precizează că, în urma ul
timelor operațiuni în zonă, forțele 
iraniene controlează un teritoriu de 
250 kilometri pătrați.

Referitor la situația de pe frontul 
din sudul Irakului, un comandant 
militar iranian, citat de agenția 
IRNA, a dezmințit informațiile ira
kiene potrivit cărora forțele iraniene 
au pierdut legătura cu trupele afla
te în zona Faw.

BAGDAD 27 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar irakian, 
citat de agenția INA, a anunțat că 
un număr de unități armate iranie
ne au forțat o înaintare in direcția 
cîtorva înălțimi 
riorul frontierei 
în apropiere de 
El a precizat că 
fost respinse, forțele irakiene exer- 
citînd controlul asupra situației ^din 
regiune.

muntoase din inte- 
de nord a Irakului, 
localitatea Choarta. 
trupele iraniene au

raidurile forțe- 
provoacă pier- 

și materiale
Pe frontul de sud, 

lor aeriene irakiene 
deri grele în oameni 
trupelor iraniene, menționează agen
ția INA.

REUNIUNI LATINO-AMERICANE

HAGA 27 (Agerpres). — în Parla
mentul Olandei, reunit în sesiune 
specială, au loc dezbateri în urma 
cărora deputății vor trebui să res
pingă sau să accepte acordul înche
iat între N.A.T.O. și guvernul de 
centru-dreapta condus de Ruud 
Lubbers cu privire la amplasarea ra
chetelor americane de croazieră pe 
teritoriul țării — informează agen
ția Associated Press.

Relatînd despre desfășurarea dez
baterilor, agenția evidențiază că

pe teritoriul țării
parlamentarii sînt divizați în pro
blema amplasării rachetelor ameri
cane în Olanda, un număr de depu
tați din partidul Apelul Creștin De
mocrat condus de Lubbers anunțind 
că nu vor sprijini guvernul. La rîn
dul său, Partidul Muncii, din opo
ziție, se menține pe poziția sa cu
noscută de ' a nu accepta compromi
sul amplasării rachetelor, eviden
țiind că existența acestora în Olan
da „ar putea amenința supraviețui
rea națiunii".

I

LA BERLIN au fost semnate 
Programul de colaborare tehnico- 
științifică în domeniul controlului 
calității produselor pentru perioada 
1986—1990 și Planul de colaborare 
pentru anul 1986 între Inspectoratul 
general 
calității 
Oficiul 
trologie și controlul mărfurilor din 
R. D. Germană.

de stat pentru controlul 
produselor din România și 
pentru standardizare, me-

GENȚIILE DE PRESA 
e scurt

SOVIETO- AME- 
GENEVA. în ca- 
sovieto-americane

NEGOCIERILE 
RICANE DE LA 
drul negocierilor 
privind armamentele nucleare și 
cosmice, la Geneva a avut loc. joi, 
ședința grupului care se ocupă de 
problema armamentelor nucleare cu 
rază medie de acțiune — transmite 
agenția T.A.S.Ș.

mentul țării) a respins proiectul de 
reformă a Tratatului de la Roma, 
actul constitutiv al Pieței comune.

REFERENDUM. în Danemarca 
a avut loc joi un referendum, în 
cadrul căruia cei 3,5 milioane cetă
țeni cu drept de vot au trebuit să 
se pronunțe în legătură cu refor
ma instituțiilor C.E.E. Consultarea 
a fost propusă de guvernul de cen
tru-dreapta condus de Poul Shlue- 

după ce Folketingul (parla-

PARLAMENTUL ITALIAN a 
adoptat în formă definitivă Legea 
financiară a țării și bugetul pe anul 
1986. In favoarea Legii financiare 
— prezentată în cea de-a doua 
lectură, după aprobarea de către 
senat — au votat 283 de deputați, 
200 împotrivă, iar unul s-a abți
nut. Bugetul a fost aprobat cu 293 
voturi favorabile și 205 contra.

ACTE PROVOCATOARE. Avioa
ne de recunoaștere aparținînd for
țelor aeriene ale S.U.A. au violat 
miercuri, de două ori, spațiul ae
rian al R.P.D. Coreene. în zona 
apelor teritoriale la est de portul

Koson. Agenția A.C.T.C. mențio
nează că. in perioada care a trecut 
de la începerea manevrelor mili
tare 
ene, 
prezent, 
recunoaștere americane 
teritoriului și apelor teritoriale ale 
R.P.D. Coreene s-au înmulțit, în- 
registrîndu-se 12 asemenea acte 
provocatoare.

ropa occidentală. Anul trecut, șo
majul a continuat să se agraveze, 
afectînd la data de 31 decembrie 
aproximativ trei milioane persoane, 
ceea ce reprezintă 22 la sută din 
totalul populației active. Pe de altă 
parte, raportul O.E.C.D. relevă că, 
in 1985, produsul național brut al 
Spaniei a crescut' cu 2.1 la sută, 
iar rata inflației s-a situat Intre 
8 șl 9 la sută.

MONTEVIDEO 27 (Agerpres). — 
în sala de festivități a municipali
tății Maldonado, de lîngă Punta del 
Este, s-au deschis, miercuri, lucră
rile reuniunii comune a miniștrilor 
relațiilor externe și ai economiei din 
țările membre ale „Grupului de 
Contadora", „Grupului de Sprijin" 
„Consensului de la Cartagena" 
transmit agențiile Prensa Latina 
E.F.E. Lucrările sînt consacrate 
esență dezbaterii a două probleme 
stringente ale actualității latino-ame- 
ricane : stingerea stării conflictuale 
din America Centrală și depășirea 
dificultăților social-economice națio
nale generate, în principal de men
ținerea unei datorii externe regio
nale împovărătoare.

Luînd cuvîntul în deschiderea lu
crărilor, președintele Uruguayului, 
Julio Maria Sanguinetti, a trecut în 
revistă eforturile întreprinse în di
recția soluționării prin negocieri po
litice a principalelor probleme cu 
care se confruntă în prezent Ame
rica Latină — îndeosebi situația din 
America Centrală și dificultățile din 
economiile naționale — relevînd 
importanța realizării consensului la- 
tino-american general, a 
consolidării unității de 
statelor din regiune.

Procesul de la Roma
la 
Și
Și 
în

formării șl 
acțiune a

27 (Ager-

comune americano-sud-core- 
de la 10 februarie, pînă în 

zborurile avioanelor de 
deasupra

SPANIA — TREI MILIOANE DE 
ȘOMERI. Potrivit unui raport al 
Organizației pentru Cooperare Eco
nomică și Dezvoltare (O.E.C.D.) dat 
publicității la Paris și 
agenția Taniug, Spania se 
tă cu cea mai mare rată 
jului îriregistrat în țările

citat de 
confrun- 
a șoma- 
din Eu-

ACORD IUGOSLAVO-ALBANEZ 
IN DOMENIUL TRANSPORTULUI. 
Un acord cu privire la transportul 
de mărfuri și efectuarea serviciilor 
aferente pe secțiunea de cale fe
rată dintre Titograd (Iugoslavia) și 
Shkodra (Albania) a fost semnat de 
delegații din R.S.F. Iugoslavia și 
R.P.S. Albania — informează agen
ția Taniug. Construcția tronsonului 
feroviar Titograd-Shkodra a fost 
terminată la sfîrsitul anului trecut 
— el avînd lungimea de 25 km pe 
teritoriul iugoslav și de circa 30 km 
pe teritoriul albanez, contribuind la 
o mai constantă și comodă desfă
șurare a traficului de mărfuri spre 
centrul Europei.

CIUDAD DE MEXICO
pres). — Reuniunea la nivel înalt a 
țărilor din America Centrală va avea 
loc în Honduras și nu în Guatemala, 
cum se hotărîse anțerior, a declarat 
la Ciudad de Mexico președintele 
Parlamentului hondurian, Carlos 
Montoya, care întreprinde o vizită 
oficială în Mexic. El a precizat că 
reuniunea se va desfășura în ulti
mele zile ale lunii martie sau la în
ceputul lui aprilie.

în cadrul acestui forum, urmează 
să fie discutate raporturile bi și mul
tilaterale din regiune, precum și pro
punerile prezentate de „Grupul 
la Contadora" (Columbia, Mexic, 
nama și Venezuela) referitor la 
luționarea prin mijloace pașnice, 
litice, a crizei centroamericane.

de 
Pa- 
so- 
po-

Acuzațiile împotriva unor cetățeni bulgari declarate neîntemeiate
ROMA 27 (Agerpres). — Procu

rorul italian Antonio Marini a de
clarat drept neîntemeiate acuzațiile 
potrivit cărora Serghei Antonov și 
alți doi cetățeni bulgari ar fi fost 
implicați în atentatul comis împotri
va papei loan Paul al II-lea, în 1981. 
In concluziile sale, în procesul ce se

desfășoară la Roma, procurorul a 
cerut, joi, tribunalului achitarea ce
tățenilor bulgari din lipsă de probe, 
transmite agenția B.T.A.

în același timp, procurorul a cerut 
pedepse între 24 de ani și închisoare 
pe viață pentru cei trei acuzați turci.

Situația din Fiiipine se normalizează
MANILA 27 (Agerpres). — Situa

ția din Fiiipine continuă să se nor
malizeze după evenimentele din ul
timele zile. Compania națională de 
transporturi aeriene P.A.L. și-a re
luat zborurile pe cursele interne si 
externe. Si-a reluat activitatea, de 
asemenea, agenția națională de pre
să P.N.A.. ale cărei transmisii înce
taseră la 24 februarie.

în cadrul amnistiei generale anun
țate. președintele Filipinelor. Cora
zon Aquino, a ordonat eliberarea

unui prim lot de 39 de deținuți po
litici.

Totodată, agenția U.P.I., citind sur
se din Mahiia. informează că poli
tia filipineză a arestat 10 persoane 
suspectate de a fi pus la cale un 
complot care viza asasinarea nou
lui președinte Corazon Aquino si a 
ministrului apărării. Cei arestați au 
fost reținuți în incinta Ministerului 
Apărării, după ce în automobilele 
lor au fost descoperite arme.

ORIENTUL MIJLOCIU
• In Liban continuă ciocnirile militare • Președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P. se pronunță pentru reluarea 
negocierilor iordaniano-palestiniene • Noi cereri pentru 

retraqerea Israelului din
BEIRUT 27 (Agerpres). — Noi 

dueluri de artilerie au izbucnit joi 
între milițiile creștine si musulmane 
peste linia de demarcație din Beirut, 
în urma schimburilor de focuri, mi
litarii armatei naționale care supra
veghează zona au închis două din 
principalele puncte de trecere între 
cele două părți ale orașului. Comi
tetul cvadripartit de securitate, care 
include reprezentanți ai armatei si 
ai milițiilor creștine, șiite si druze. 
a întreprins o serie de acțiuni me
nite să ducă la încetarea^ schimbu
rilor de focuri.

v __ v A

ADEVĂRURI DESPRE DREPTURILE OMULUI ACCESUL LA INVAȚAMINTfÂL.
ÎN LUMEA CAPITALULUI UN DREPT ILUZORIU

teritoriile arabe ocupate
în sudul Libanului, trupele israe- 

liene de ocupație au întreprins noi 
acțiuni la nord de așa-zisa zonă de 
securitate. în urma unor schimburi 
de focuri între forțe libaneze de re
zistentă si o patrulă israeliană. in 
timpul cărora un soldat israelian a 
fost ucis si mai multi au fost ră
niți. trupele de ocupație au intrat în 
localitatea libaneză Mazraat Biyout 
As-Siyad, efectuînd percheziții. De 
asemenea, elicoptere militare israe- 
liene au mitraliat căile rutiere din 
iurul satelor musulmane Kafra si 
Yater. iar ambarcațiuni militare is- 
raeliene au patrulat în largul coas
telor portului Tyr. din sudul Liba
nului.

(Agerpres). — Orga- 
Eliberarea Palestinei 

reia negocierile cu 
al Iordaniei in ve

Dreptul la educație și instruire constituie unul dintre drepturile de 
bază ale omului, înscris la loc de frunte în documente internaționale. 
Nimeni nu îndrâznește să-l conteste deschis, deși în țările occidentale 
el este profund afectat de rînduielile nedrepte ale societății bazate pe 
capital și exploatare. Pentru majoritatea statelor capitaliste, asigurarea 
„de drept și de fapt" a accesului la învățămînt rămîne o problemă de 
nerezolvat pentru milioane și milioane de tineri - în special pentru cei 
proveniți din rîndurile oamenilor muncii, ale cetățenilor cu venituri mo
deste _ împiedicîndu-i să se pregătească potrivit aspirațiilor și capaci
tăților lor. O serie de studii și articole din presă despre 
perspectivele școlii în diferite state occidentale sint elocvente în

situația și 
acest sens.

„PĂTURILE SĂRACE-CELE MAI

AFECTATE"
Prin întreaga structură și con

cepție. învătămîntul a fost1 si ră- 
mîne un domeniu asupra căruia 
legitățile orînduirii capitaliste își 
pun dureroasa amprentă a inega
lității. Școli unde accesul este in
terzis pentru anumite categorii so
ciale. ca si taxele — an de an 
ridicate — reprezintă, cu atît

mai 
mai

rîndul

POVARA TAXELOR ȘCOLARE
„Vrei să ajungi în virful pira

midei — urmează cursurile univer
sității noastre !“ : panouri publici
tare cu un asemenea conținut îm- 
pinzesc tot mai mult împrejurimile 
unor centre universitare de elită 
din Occident. Numai că absolvirea 
unei facultăți renumite — care să 
dea cit de cît o garanție pentru

un loc de muncă — cere mari 
cheltuieli. Este un mod „democra
tic" de a selecta candidatii din 
rîndul familiilor avute. Nu se face 
nici un secret din faptul că pină 
la dobîndirea diplomei universita
re totalul 
cheltuieli 
student se 
de dolari.

taxelor cît și al altor 
de întreținere a unui 
ridică la peste 100 000

majorare a taxelor de studii In 
actualul an universitar majoritatea

mult în condițiile actualei crize 
economice, bariere discriminato
rii greu de trecut. De altfel, o 
serie de statistici sînt elocvente în 
acest sens : procentul studenților 
proveniți din familii muncitorești 
este de numai 14 la sută în R. F. 
Germania si doar 10 la 
Franța.

a peste 1000 de absolvenți

sută in

al șco- 
aceștia„O anchetă desfășurată In .

Iilor de grad secundar din Anglia arată că 20 la sută dintre 
abia izbutesc să scrie si să citească, fără a mai vorbi de alte cunoștințe 
— de matematică, fizică, chimie, istorie, geografie. Or, sută la sută din 
absolvenții din această categorie cu serioase deficiente de instruire pro
vin din păturile sărace ale populației, cărora, practic, societatea le neagă 
nu numai dreptul la o viață decentă, dar și dreptul la educație adecvată". 
(„GUARDIAN" — Anglia).

„Un raport recent întocmit de Institutul național de studii și cerce
tări economice din Franța consemnează existenta unor mari discrepanțe 
în nivelul de educație și pregătire profesională, generate de inegalitățile 
pe plan social. Starea materială are efecte directe, după împrejurări, 
asupra formării tinerilor, menținînd „rigiditatea cadrului social" în sensul 
că acei copii proveniți din familiile de muncitori nu reușesc, decît rare
ori, să depășească condiția socială a părinților lor". („LE NOUVEL ECO
NOMISTE" — Franța).

„în S.U.A. continuă procesul de 
instituțiile de învățămînt superior. în ______ ....
instituțiilor vor majora taxele1 cu 7—9 la sută. Din anul 1974 și pînă 
în 1985 taxele medii in învătămîntul superior au crescut de la 3 860 la 
9 022 dolari. Sint numeroase cazurile In care costul întreținerii unul stu
dent pe durata cursurilor universitare a crescut de 3,5 ori într-un singur 
deceniu. Potrivit specialiștilor, pe viitor rata creșterii taxelor de studii 
va fi de două ori mai mare decît rata generală a scumpirii costului 
vieții". („NEW YORK TIMES").

„Aproximativ 200 000 de elevi din cursul superior au participat Ia 
o mare manifestație la Roma pentru a protesta împotrivă „neadaptării 
școlii italiene" la nevoile societății moderne. Demonstrația constituie 
punctul culminant al unei serii de manifestații și alte acțiuni desfășu
rate în mai multe localități italiene, care exprimă, în special, protestul 
tinerei generații din Italia împotriva intențiilor guvernamentale privind 
creșterea taxelor școlare si universitare. De asemenea, aceste acțiuni dau 
curs nemulțumirii elevilor și studenților In legătură cu faptul că loca
lurile școlilor sînt supraaglomerate, fiind lipsite de laboratoare și alte 
facilități necesare unui învățămînt modern". (Agenția „FRANCE 
PRESSE")

FLAGELUL ANALFABETISMULUI
Nivelul cheltuielilor ridicate de 

școlarizare, șomajul de masă (nu
mai în cele 12 țări membre ale 
Pieței comune numărul I oficial al 
celor aflați în căutarea uhui loc de 
muncă depășește 16 milioane per
soane), alături de lipsa de adap-

tabilitate a instituțiilor de invăță- 
' mint la cerințele vieții economico- 

sociale au contribuit ca, an de an, 
numărul celor care nu-și încheie 
studiile să fie în continuă creștere. 
Analfabetii si semianalfabetii. oa
meni Incapabili să efectueze o

simplă operație aritmetică, ocupă 
ponderi importante in rîndul popu
lației adulte din principalele țări 
industrializate occidentale.

„Americanii, transmitea lntr-o 
relatare recentă agenția „Associa
ted Press", au luptat pentru păs
trarea 
înscrise I 
din opt 
stituția 
milioane 
-semianalfabeți». Ei nu pot să ci
tească afișele de pe stradă, pro
gramul de televiziune sau prospec
tul unui medicament". Istoricul 
Daniel Boorstin, șeful Bibliotecii 
Congresului S.U.A., a prezentat un 
raport referitor la viitorul cărții și 
la situația alfabetizării în Ameri
ca. Raportul citează din concluziile 
Comisiei naționale pentru perfec
ționarea învățămîntului. si anume 
că după ce au fost supuși la cele

drepturilor si libertăților 
in constituție, dar nn adult 
nu poate să citească Con- 
americană. Acești 23 de 

• de oameni sint numiți

„Multe guverne vest-europene

mai simple teste de citit, scris și 
intuiție, cel puțin 23 milioane de 
adulți americani pot fi considerați 
semianalfabeți.

La rîndul său. T. H. Beli, fost 
ministru al învățămîntului. arăta 
că la numărul semianalfabetilor ar 
putea fi adăugate alte 46 de mi
lioane de cetățeni care se află din 
punct de vedere al unor cunoștin
țe elementare la un nivel-limită. 
Deși s-a propus eradicarea analfa
betismului în 
adulte pînă în anul 1989 — cînd 
se vor împlini 200 de ani de la 
adoptarea Constituției americane — 
majoritatea specialiștilor sînt scep
tici că acest țel va putea fi înde
plinit, avind în vedere reducerea 
cheltuielilor bugetare destinate 
programelor sociale, cît si rata de 
creștere anuală a contingentului de 
analfabeți și semianalfabeți. care 
se ridică la 2,3 milioane persoane".

ANKARA 27 
nizația pentru 
este gata să 
regele Hussein 
derea găsirii unei soluții de natură
să ducă la reglementarea problemei 
palestiniene, a declarat Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Execu
tiv al O.E.P., în cadrul unei confe
rințe de presă organizate la Ankara, 
la încheierea vizitei sale oficiale în 
Turcia. El a apreciat că suveranul 
hașemit „nu a suspendat acordul" 
iordaniano-palestinian de la 11 fe
bruarie 1985, ci a „întrerupt doar 
negocierile în vederea aplicării aces
tuia. Noi pregătim o formulă în ve
derea reluării negocierilor, pe care o 
vom prezenta în zilele următoare", 
a spus președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P.

rîndul populației

nu vor să recunoască public că o 
parte, deloc neglijabilă, a locuitorilor țărilor lor nu știu să scrie și să 
citească. în raportul prezentat de reprezentanta Partidului Socialist din 
Olanda la sesiunea parlamentului (vest-) european se releva că, în țările 
Pieței comune. 4 pînă la 6 la sută din populație este analfabetă. Autoa
rea raportului include In această categorie persoanele care citesc și scriu 
cu dificultate, al căror număr se apropie de 15 000 000, fapt care le limi
tează participarea cu drepturi depline la viața socială. -Rușine trebuie 
să le fie nu celor care nu știu să scrie și să citească — apreciază depu
tata olandeză — ci societății noastre care trece sub tăcere problema, în 
loc să contribuie, cu toate mijloacele ce-i stau la dispoziție, la soluțio
narea ei»“. („LE PEUPLE" — Belgia).

Date, fapte, situații mal mult 
decit elocvente despre modul cum 
isi găsește înfăptuire în țările ca
pitaliste unul din drepturile fun
damentale ale omului, dreptul Ia 
invătătură. Drept de care sint pri-

vati. Intr-o formă sau alta, milioa
ne și milioane de oameni, care sint 
astfel marginalizați. împinși la pe
riferia societății, lipsiți de posibi
litatea de a participa efectiv la 
viața politică, economică si socială.

Grupaj realizat de Ioan TIMOFTE

LUSAKA 27 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Lusaka, preșe
dintele Kenneth Kaunda al Zambiei 
a cerut Israelului să se retragă din 
teritoriile arabe ocupate si să asi
gure respectarea drepturilor poporu
lui palestinian la un stat propriu, 
independent. Potrivit agenției ZANA, 
președintele Zambiei a subliniat că 
acțiunile represive ale armatei is- 
raeliene împotriva populației pales
tiniene din teritoriile arabe ocupate 
nu fac decît să sporească si mai 
mult suferințele acesteia. Atîta timp 
cît problema palestiniană nu este 
luată în considerare, a spus el. nu 
poate fi instaurată pacea în Orien
tul Mijlociu.

TUNIS 27 (Agerpres). — Membrii 
Consiliului National Palestinian au 
reafirmat, 
ce a avut 
adeziunea 
Eliberarea 
tiunile în 
turilor legitime la autodeterminare si 
crearea unui stat propriu indepen
dent ale populației palestiniene — 
informează agenția M.E.N.

Declarația dată publicității de 
C.N.P. — relevă agenția — lansea
ză. totodată, un apel „fracțiunilor 
rezistentei palestiniene" să răspun
dă chemării Consiliului Central Pa
lestinian privind începerea unui dia
log national în scopul consolidării 
unității palestiniene.

în cadrul unei reuniuni 
loc în capitala tunisiană, 
lor la Organizația pentru 
Palestinei, sprijinind ac- 
direcția restabilirii drep-
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