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Sosirea
în Capitală
La invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, vineri
după-amiază a sosit la București,
intr-o vizită in țara noastră, pre
ședintele Republicii Libaneze. Amin
Gemayel.
Vizita președintelui Libanului în
România, moment important in dez
voltarea raporturilor de prietenie și
colaborare dintre cele ’ două țări,
constituie o expresie a bunelor rela
ții româno—libaneze, o ilustrare a
dorinței comune de a le conferi noi
dimensiuni în concordanță du nă
zuințele ambelor popoare, în inte
resul cauzei păcii, înțelegerii și con
lucrării internaționale.
Ceremonia sosirii înaltului oaspete
a avut loc pe aeroportul Otopeni,
împodobit sărbătorește. Pe frontispi
ciul aerogării se aflau portretele
președinților Nicolae Ceaușescu și
Amin Gemayel. încadrate de drape
lele de stat ale celor două țări.
Pe mari pancarte erau înscrise
urările : „Bun venit in Republica
Socialistă România Excelentei Sale
domnului Amin Gemayel, președin
tele Republicii Libaneze", „Să se
dezvolte continuu bunele relații
existente intre Republica Socialistă
România și Republica Libaneză, spre
binele ambelor popoare, al cauzei
păcii, securității și înțelegerii in
lum^ !“
La ora 16.00, aeronava cu care a
călătorit șeful statului libanez a
aterizat.
In întimpinarea înaltului oaspete a
venit președintele Nicolae Ceaușescu.
Erau prezenți membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, gene
rali, alte persoane oficiale.
A fost de față ambasadorul Liba
nului in țara noastră.
(Continuare in pag. a III-a)

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat au
înceout, vineri, 6 iunie, convorbirile
oficiale între președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și președintele
Republicii Libaneze, Amin Gemayel.
.Președintele Nicolae Ceaușescu a
salutat cu deosebită cordialitate vi
zita șefului statului libanez in țara
noastră, exprimindu-și convingerea
că noul dialog la nivel înalt va

contribui la dezvoltarea în continua
re a relațiilor dintre *România și
Liban pe plan politic, economic, cul
tural și în alte sfere de activitate.
Președintele Amin Gemayel a
mulțumit călduros pentru invitația
și posibilitatea oferită de a vi
zita România, de a se întîlni și
a avea convorbiri cu președintele
Nicolae Ceaușescu în domenii de
ințeres comun.

In timpul convorbirilor au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie
și colaborare dintre România și Li
ban, posibilitățile existente pentru
extinderea și diversificarea pe multi
ple planuri a acestor raporturi, în
interesul și spre binele celor două
țări și popoare, al cauzei păcii, în
țelegerii și colaborării între națiuni.
Au fost examinate, de asemenea,

probleme ale situației din Orientul
Mijlociu.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
reafirmat poziția principială, con
structivă a României privind regle
mentarea globală, pe cale politică, a
situației din Orientul Mijlociu, in
staurarea unei păci juste și trainice
în această regiune.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Român, vineri, 6 iunie, a
avut loc ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.
In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a examinat
RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII, LA 31 MARTIE
1986, A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI LA CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE
INDUSTRIALE PUSE IN FUNCȚIUNE.
Din analiza datelor cuprinse in raport, precum și din
informările prezentate în cadrul ședinței de conducătorii
ministerelor economice rezultă că, deși in acest domeniu
s-au obținut unele progrese in comparație cu anii precedenți, la o serie de obiective nu s-au realizat incă
parametrii proiectați.
Criticind această situație, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cerut să se sta
bilească programe de măsuri concrete, pe fiecare
minister, care să asigure realizarea in cel mai scurt timp
a tuturor indicatorilor tehnico-economici aprobați, a pro
ducției planificate la capacitățile puse in funcțiune, la
toate obiectivele de investiții. S-a stabilit ca guvernul să
urmărească, să asigure și să răspundă nemijlocit de
înfăptuirea în cele mai bune condiții a acestor programe
de măsuri - să informeze Comitetul Politic Executiv in
legătură cu modul in care au fost soluționate problemele
privind încadrarea fiecărei capacități de producție în
indicatorii tehnico-economici aprobați.
in continuare, Comitetul Politic Executiv a dezbătut
RAPORTUL PRIVIND MODUL DE ÎNDEPLINIRE A PLA
NULUI COSTURILOR DE PRODUCȚIE IN TRIMESTRUL
I 1986 IN INDUSTRIA REPUBLICANĂ.
Analiza efectuată a pus in evidență faptul că, deși pe
ansamblul industriei republicane s-au înregistrat, față de
aceeași perioadă a anului trecut, însemnate reduceri lâ
costurile de producție, acestea prezintă, in primul trimes
tru, o depășire față de prevederile planului. S-a arătat
că neincadrarea in costurile de producție stabilite se
datorește faptului că nu in toate centralele și întreprin
derile industriale s-a acționat cu întreaga fermitate și
răspundere pentru valorificarea tuturor posibilităților crea
te, respectarea strictă a normelor de consum și elimi
narea cheltuielilor neeconomicoase, a oricăror forme de
risipă, pentru folosirea deplină a potențialului tehnic și
uman.
Comitetul Politic Executiv a indicat conducerilor orga
nelor economice centrale, ale tuturor unităților produc
tive să urmărească riguros îndeplinirea programelor de
măsuri stabilite pentru reducerea cheltuielilor de produc
ție și recuperarea restanțelor, prin găsirea și aplicarea
de noi soluții tehnice, tehnologice și organizatorice, 'înlă
turarea și prevenirea pierderilor, rentabilizarea tuturor
activităților și produselor, pentru realizarea ritmică și in
tegrală a planului, încadrarea in consumurile normate,
utilizarea intensivă și eficientă a dotărilor existente, creș
terea calității produselor și a muncii.
La indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a hotărit
ca, în cel mai scurt timp, Consiliul Central de Control
Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, Ministerul
Finanțelor, organele de control financiar să stabilească
și să treacă efectiv la aplicarea de măsuri concrete pen
tru lichidarea stărilor de lucruri negative existente in
acest domeniu, pentru încadrarea riguroasă a costurilor
de producție in normele stabilite prin plan. Rezultatele
acestei acțiuni urmează să fie prezentate intr-o viitoare
ședință a Comitetului Politic Executiv.
în cadrul ședinței, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PREZENTAT O SERIE DE CONSTATĂRI Șl CONCLUZII
DESPRINSE DIN VIZITELE SI ANALIZELE FĂCUTE ÎN
ACESTE ZILE IN UNITÂTI AGRICOLE DIN 10 JUDEȚE
ALE ȚARII.
Secretarul general al partidului a apreciat că in cele
mai multe din unitățile vizitate culturile se prezintă bine,
că acolo unde s-a lucrat cu conștiinciozitate și răspun
dere și au fost respectate prevederile legale, normele sta
bilite privind densitatea plantelor, calitatea arăturilor.

există condiții pentru obținerea unor producții mari Ia orz
și griu, la celelalte culturi, superioare nivelurilor pla
nificate.
S-a subliniat necesitatea de a se face o evaluare cit mai
exactă a producțiilor agricole, de a se asigura stringerea
in cele mai bune condiții, fără pierderi, intr-un timp
cit mai scurt, de 3-4 zile, a întregii recolte de orz și griu.
Dat fiind că unele unități au și trecut la recoltarea
orzului, că în următoarele zile se va trece și la strin
gerea griului in cele mai multe din județele țării, s-a
evidențiat necesitatea organizării temeinice a recoltării,
transportului și depozitării corespunzătoare a întregii
producții.
Cadrele de conducere din Ministerul Agriculturii și din
direcțiile agricole județene, specialiștii din agricultură,
organele și organizațiile de partid, toți oamenii muncii
de la sate trebuie să se afle permanent în aceste zile
in cimp, să participe nemijlocit la buna organizare și
desfășurare a acestei acțiuni de deosebita importanță
pentru economia națională, pentru satisfacerea tot mai
bună a consumului populației, o altor cerințe ale
societății.
S-a hotărit ca in această perioadă membrii Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., alți tovarăși din
conducerea partidului să se deplaseze in județe și să
acționeze direct, la fața locului, pentru buna desfășurare
a lucrărilor agricole, să răspundă de intreaga activitate
de indeplinire a planului atit în industrie, cit și in agri
cultură.
In continuare, Comitetul Politic Executiv a examinat și
aprobat PROPUNERILE PRIVIND PLANUL DE ȘCOLARI
ZARE și Numărul de burse pentru anul de inVĂȚĂMÎNT 1986—1987.
Proiectele planurilor de școlarizare, elaborate in con
formitate cu prevederile documentelor celui de-al Xlll-lea
Congres al partidului, cu hotăririle adoptate de tongresul științei și invățămintului și pe baza propunerilor mi
nisterelor, instituțiilor centrale și comitetelor executive ale
consiliilor populare, oglindesc atenția deosebită pe care
conducerea partidului și statului nostru, personal tovarășul
Nicolae Ceaușescu, o acordă dezvoltării și modernizgrii
invățămintului de toate gradele - primar, gimnazial, li
ceal, profesional, superior și postuniversitar - in strinsă
legătură cu cercetarea și producția, in deplină concor
danță cu cerințele actuale și de perspectivă ale econo
miei naționale, ale progresului multilateral al țârii. S-a
subliniat câ propunerile de școlarizare au in vedere ca
marea majoritate a elevilor din clasa a IX-a să fie pre
gătiți in licee cu profiluri industriale, agricole și silvice.
Se prevede, de asemenea, creșterea in continuare a pon
derii absolvenților de 10. clase cuprinși în licee, in școli
profesionale, in scopul asigurării unui număr cit mai mare
de cadre de muncitori ctf înaltă calificare. Au fost sta
bilite măsuri privind perfecționarea, in continuare, a con
ducerii unor unități de invățămint superior; in vederea
asigurării unui nivel tot mai ridicat de pregătire a stu
denților.
Comitetul Politic Executiv a aprobat, totodată, propu
nerile privind numărul burselor ce vor fi acordate
elevilor și studenților in viitorul an de invățămint, apre
ciind câ ele. asigură condiții tot mai bune de viață, de
muncă și de invâțăturâ tineretului patriei noastre.
in continuarea ședinței, Comitetul Politic Executiv a
dezbătut unele probleme privind activitatea internațio
nală a partidului și statului nostru. In acest cadru, au
fost examinate și aprobate PROPUNERILE IN LEGĂTURĂ
CU PROMOVAREA INIȚIATIVEI PRIVIND TRANSFORMA
REA BALCANILOR INTR-O ZONĂ FĂRĂ ARME CHIMICE,
De asemenea, au fost analizate și aprobate CONSIDE
RENTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA CU PRIVIRE
LA REDUCEREA ARMELOR CONVENȚIONALE. A EFECTI
VELOR Șl CHELTUIELILOR MILITARE, LA ÎNFĂPTUIREA
ALTOR MĂSURI DE DEZARMARE, PÎNA IN ANUL 2000.
Comitetul Politic Executiv a soluționat, totodată, pro
bleme curente ale activității de partid și de stat
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DINEU OFICIAL OFERIT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

In onoarea președintelui amin gemayel
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a oferit vineri, la Palatul Consiliu
lui de Stat, un dineu oficial în
onoarea președintelui Republicii Li
baneze, Amin Gemayel.

La dineu au participat membri și
membri supleanți ai Comitetului Po
litic Execuții al C.C. al P.C.R.,
membri ai Consiliului de Stat și ai
guvernului.

Au luat parte persoanele ofi
ciale care il însoțesc pe șeful
statului libanez în vizita în țara
noastră.
în timpul dineului, desfășurat in

tr-o atmosferă. cordială, președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Amin Gemayel au rostit toasturi,
care au fost urmărite cu deosebit
interes.

Toastul președintelui

Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu

Amin Gemayel

Adresind oaspetelui urarea
de bun venit, președintele
Nicolae Ceaușescu a subliniat că
această vizită constituie o expresie
a relațiilor bune dintre țările și
popoarele noastre, a dorinței re
ciproce de a acționa pentru extin
derea colaborării economice, tehnlco-științifice și culturale, precum
și pe plan internațional.
tn convorbirile pe care le-am
început astăzi — a spus președin
tele Nicolae Ceaușescu — am făcut
un schimb de păreri asupra dife
ritelor probleme privind relațiile
dintre cele două țări și popoare.
Am ajuns împreună la concluzia
că există largi posibilități pentru
extinderea colaborării pe multiple
planuri.
Am ascultat cu multă atenție
expunerea dumneavoastră cu pri
vire la preocupările pentru solu
ționarea politică a problemelor din
Liban, pentru reconciliere naționa
lă, intărirea unității, suveranității
și independenței Libanului.
Ca prieteni sinceri ai poporului
libanez, vrem să exprimăm dorin
ța poporului român de a se ajunge
la depășirea actualei situații, la
găsirea căilor care să ducă la re
concilierea națională, la unitatea
poporului libanez, la întărirea uni
tății sale, a independenței, a li
bertății poporului țării dumnea
voastră. O asemenea cale va asigu
ra condițiile necesare dezvoltării
puternice economico-sociale, ridi
cării nivelului general de dezvol
tare al poporului libanez prieten.
Am

discutat și alte probleme

privind Orientul Mijlociu — calea
spre soluționarea politică a tu
turor problemelor, necesitatea unei
conferințe internaționale cu parti
ciparea tuturor celor interesați, in
clusiv a O.E.P., pentru o pace
justă, pentru soluționarea proble
mei palestiniene, inclusiv pentru
un stat palestinian independent.
în lume sint multe probleme
grave și complexe — a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Noi con
siderăm că problema fundamenta
lă este aceea a dezarmării, in pri
mul rînd a dezarmării nucleare, a
asigurării păcii în întreaga lume.
Este necesar ca relațiile dintre
state să se bazeze pe principiile
egalității, respectului independen
ței și suveranității naționale, pe
neamestecul in treburile interne.
Dacă toate popoarele, indiferent de
mărime — dar în primul rînd ță
rile mici și mijlocii, țările nealinia
te, țările in curs de dezvoltare —
vor acționa intr-o solidaritate de
plină pot determina o schimbare
a cursului evenimentelor, pot asi
gura triumful rațiunii, pacea și
colaborarea internațională.
Exprimind convingerea că vizita
și convorbirile vor reprezenta un
moment important în relațiile din
tre țările și popoarele noastre, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a urat
poporului libanez prieten unitate,
bunăstare, independență și ferici
re, o colaborare bună între Româ
nia și Liban și a toastat in sănă
tatea președintelui Libanului, a tu
turor celor prezenți.

Mulțumind pentru ospitalitate și
primirea caldă ce i s-a făcut in
România, președintele Amin Ge
mayel a arătat că vizita sa con
stituie prima vizită în România a
unui președinte al Libanului.
între țările noastre s-au stabilit
relații culturale, relații comercia
le, relații umane — și, cu toate
războaiele, cu toate calamitățile pe
care le-am suferit, nimic nu a pu
tut să oprească aceste relații. Această vizită pe care o efectuăm
in România sper că va fi un prim
pas pentru dezvoltarea și mai lar
gă a relațiilor dintre cele două țări
ale noastre.
Ascultîndu-vă, domnule pre
ședinte, am avut impresia că mă
ascult pe mine in momentul in
care dumneavoastră ați ilustrat
anumite teze privind dezvoltarea
țării. Sîntem de aceeași părere cu
dumneavoastră în ce privește re
zolvarea prin dialog a tuturor pro
blemelor internaționale. Sintem, de
asemenea, de acord cu dum
neavoastră că limbajul armelor nu
a fost niciodată o soluție. Sintem
în favoarea angajării tuturor po
poarelor pentru o pace reală și o
Înțelegere deplină. Ne angajăm in
această luptă nesfirșită. Sintem in
favoarea unei veritabile lupte pen
tru om, pentru pace, pentru cău
tarea liniștii, a seninătății, pentru
ajutorarea popoarelor care suferă
de foame și de alte nenorociri.
în legătură cu regiunea noastră
din Orientul Mijlociu — a spus
președintele Amin Gemayel —
sint, de asemenea, de acord cu
dumneavoastră că numai o soluție

justă și durabilă, pe cale politică,
a problemei palestiniene poate să
conducă la pace in Orientul Mij
lociu. Noi sintem în favoarea unui
dialog internațional, pentru rezol
varea problemei palestiniene.
Noi, libanezii, care sintem vic
tima războaielor altora pe terito
riul țării noastre, vom continua să
acționăm pentru o solidaritate ve
ritabilă, bazată pe egalitate intre
toți, pe liniștea care trebuie să
existe între noi toți, într-o țară
independentă și suverană, liberă de
orice fel de interferențe. Libanul
va lupta, alături de alte țări ara
be. pentru stabilirea unei păci jus
te și durabile in Orientul Mijlociu.
Nu vom inceta nici un moment să
punem capăt acestui război fratri
cid, și din păcate artificial, pentru
a ajunge la pace. Astăzi, a spus
președintele Amin Gemayel, uni
tatea poporului libanez — pen
tru care el luptă — a fost sudată.
Această unitate ă Libanului de
astăzi este sudată prin singele li
banezilor care dovedesc, prin aceas
ta, justețea principiilor pentru care
ei luptă.
în incheiere, președintele Amin
Gemayel a subliniat : Printre ma
rii prieteni ai Libanului, aș dori
să-1 menționez pe prietenul nostru
Nicolae Ceaușescu, care este un
mare campion al luptei pentru
pace, pentru dezvoltare și pentru
securitatea popoarelor.
Toastez in cinstea acestui mare
om al păcii, care este președintele
Ceaușescu, a celorlalte personalități
prezente la acest dineu.

I

In cadrul unei ceremonii care a
avut loc vineri după-amiază. la Pa
latul Consiliului de Stat, președintele
Republicii Socialiste România. to
varășul Nicolae Ceaușescu. a înminat președintelui Republicii Libane
ze, Amin Gemayel. înaltul Ordin
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I, cu eșarfă.
La riadul său. președintele Re
publicii Libaneze. Amin Gemayel,
a
inminat
președintelui
Nicolae Ceaușescu cea mai înaltă
distincție a Republicii Libaneze —
„Meritul Libanez", grad extraordi
nar. ca o expresie a profundei con
siderații față de personalitatea șefu
lui statului român, precum si a prie
teniei dintre cele două țări și po
poare.
Inminind înaltul Ordin al Repu
blicii Socialiste România, președin
tele NICOLAE CEAUȘESCU a spus:
Vă fnminez cel mai
înalt
Ordin
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I. cu eșarfă, ca expresie
a bunelor relații dintre popoarele și

tarile noastre și, totodată, ca o înal
tă apreciere a activității dumnea
voastră in slujba Libanului, a inde
pendenței și unității poporului li
banez.
Aș dori ca această înaltă distincție
a Republicii Socialiste România să
fie un simbol al prieteniei și dez
voltării continue a relațiilor dintre
popoarele si țările noastre, un simbol
al colaborării bilaterale, dar si al
conlucrării in lupta pentru o politică
de pace, de colaborare între toate
națiunile lumii, bazată pe principiile
egalității, respectului independentei
și suveranității naționale.
Mulțumind. președintele AMIN
GEMAYEL a spus : Această înaltă
decorație pe care dumneavoastră
mi-ați acordat-o se plasează in con
textul strinsei prietenii care există
intre-România și Liban. Aceste rela
ții s-au-dezvoltat foarte mult și s-au
extins în multe domenii. Ele sint o
expresie a bunelor raporturi care
există între noi.
Evidențiind progresele Înregistrate

în dezvoltarea relațiilor româno-Iibaneze pe plan politic, economic, cul
tural și in alte domenii de activitate,
președintele Republicii Libaneze a
subliniat : Aceste relații au fost în
totdeauna foarte solide și nici o um
bră nu a existat intre cele două țări
ale noastre. Noi sintem mîndri că
România și Libanul luptă împreună
pentru independență, pentru suve
ranitate. pentru asigurarea libertății
popoarelor.
La ceremonie au participat mem
bri și membri supleanți ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. membri ai Consiliului de
Stat și ai guvernului, alte persoane
oficiale române.
Au luat parte persoanele oficiale
libaneze care î.l însoțesc pe înaltul
oaspete în tara noastră.
Președintele Nicolae Ceausescu și
președintele Amin Gemayel B-au
felicitat reciproc, si-au etrins mîinile cu căldură.
Solemnitatea a decurs într-o at
mosferă caldă, prietenească.

PAGINA 2

SCÎNTEIA — sîmbâtă 7 iunie 1986

PENTRU OBȚINEREA DE RECOLTE SUPERIOARE IN ACEST AN
Campania agricolă de vară
- temeinic organizată!
• Acolo unde lanurile de orz au dat in copt, sâ
înceapă imediat secerișul
• înaltă răspundere pentru stringerea în cel mai
scurt timp și fără pierderi a recoltei de cereale păioase
• In cel mult două zile de la seceriș, terenurile să
fie insămințate cu a doua cultură
• La efectuarea prașilelor, grijă deosebită pentru
menținerea densității plantelor
• Irigarea culturilor, cu prioritate pe terenurile cu
deficit de apă în sol
înscris in practica statornică a
secretarului general al partidului
de a dezbate direct, la fața Jocului,
in unități agricole, în ferme, in
cimp, acolo unde se hotărăște soar
ta producției, cu făuritorii recolte
lor, principalele aspecte ale ridică
rii continue a întregii activități la
cote superioare de eficiență și cali
tate. recentul dialog de lucru cu
oamenii muncii din agricultura
unor județe situate în sudul țării
s-a desfășurat în climatul de pu
ternică angajare patriotică, revo
luționară a comuniștilor, a tuturor
lucrătorilor ogoarelor pentru trans
punerea in practică a indicațiilor și
orientărilor cuprinse in magistrala
cuvîntare rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Congresul al
ITI-lea al țărănimii, document adoptat drept program de acțiune și
muncă pentru organele și organiza
țiile de partid, pentru toți lucrătorii
din acest important sector al econo
miei naționale.
Analiza modului în care se acțio
nează acum în cele 10 județe vizi
tate pentru efectuarea exemplară a
tuturor lucrărilor din actuala cam
panie — analiză ale cărei constatări
și concluzii au fost prezentate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu in șe-,
dința de ieri a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. — a avut
ca obiect stadiul pregătirilor in ve
derea apropiatei recoltări a cerea
lelor păioase. modul în care se des
fășoară lucrările de întreținere a
culturilor prășitoare, in care sînt
respectate programele de irigații,
astfel incit să se asigure cele mai
bune condiții pentru reali zarea
unor producții superioare.
Un loc distinct in dialogul secre
tarului general al partidului cu ță
rani cooperatori, mecanizatori și
specialiști l-a ocupat pregătirea și
desfășurarea corespunzătoare a aproplatei campanii agricole de
vară. într-o perioadă scurtă tre
buie , realizat un volum foarte
mare de lucrări : recoltarea or-'
zului șl griului și, o dată cu aceasta, insămințarea cu culturi du
ble a suprafețelor prevăzute, între
ținerea mecanică și manuală a cul
turilor de porumb, floarea-soarelui,
sfeclă de zahăr, soia și legume,
îngrijirea livezilor și viilor, strin
gerea și depozitarea furajelor, iar in
sistemele de irigații continuarea

aplicării udărilor potrivit grafice
lor stabilite. Există condiții ma
teriale și tehnice ca toate aceste
lucrări să fie bine și la timp exe
cutate. Totul depinde de modul in
care este organizată activitatea in
fiecare unitate și fermă, in fiecare
echipă pentru folosirea la maximum
a mijloacelor mecanice, a forței de
muncă și a timpului de lucru.
Apreciind modul în care se pre
zintă culturile păioase, densitatea
plantelor, precum și stadiul avansat
de coacere a griului și orzului în
unitățile vizitate, secretarul gene
ral al partidului a subliniat că o
sarcină de cea mai mare impor
tanță care stă în față organelor și
organizațiilor, de partid din agri
cultură, a conducerilor de unități,
specialiștilor și mecanizatorilor
este organizarea temeinică a între
gii activități in vederea -strîngerii
în scurt timp și fără pierderi a re
coltei. transportării si depozitării ei
in cele mai bune condiții.
Cu maximă răspundere și fermi
tate trebuie să se acționeze in aceste zile pentru pregătirea temei
nică a bazei tehnice, astfel încît,
pe întreaga durată a campaniei,
combinele,
tractoarele, celelalte
mașini agricole să funcționeze fără
întrerupere, la întreaga capacitate.
De asemenea, este necesar să fie
luate măsurile ce se impun în ve
derea asigurării a tot ce este nece
sar pentru repararea și întreține
rea lor pe întreaga durată a recol
tării. O dată cu încheierea repara
țiilor la toate utilajele, trebuie să
se efectueze probele de funcționa
re a tuturor combinelor, a celor
lalte mașini. Cu toată atenția este
necesar să se urmărească, la acest
ultim control al combinelor, mai
ales modul în care au fost etanșeizate, în care au fost reglate diferi
tele subansambluri pentru a se în
lătura cu desăvirsire cauzele care
generează, pierderi in timpul recol
tării. Totodată, trebuie create condi
ții optime pentru buna funcționare
a mașinilor în lan prin organizarea
taberelor in cîmp, dotate cu atelie
re mobile in scopul înlăturării operative a eventualelor defecțiuni.
Deoarece în prezent lanurile de
cereale păioase se află in fază de
coacere, iar in unele județe din su
dul țării s-a început recoltarea or
zului, în aceste zile datoria spe

cialiștilor este să urmărească cu
toată atenția stadiul de vegetație a
culturilor, gradul de umiditate a
lanurilor, pentru ca pretutindeni,
acolo unde sînt condiții, să se în
ceapă secerișul la timpul optim.
In cadrul vizitei de lucru s-a apreciat că în general culturile pră
șitoare se prezintă bine și că, "7
sînt perspective de a se obține pro
ducții bune. De o deosebită impor
tanță pentru dezvoltarea plantelor
și menținerea lanurilor curate este
participarea efectivă la efectuarea
lucrărilor de întreținere a culturi
lor a tuturor locuitorilor de1 la sate.
Din datele furnizate de Ministerul
Agriculturii rezultă că pină in
seara zilei de 5 iunie prașila a
doua mecanică la porumb a fost efectuată pe 77 la sută din suprafa
ță. iar cea manuală pe 67 la sută
din suprafață. Intr-o serie de ju
dețe — Timiș, Olt, Buzău și altele
— s-a început cea de-a treia prașilă la această cultură. De aseme
nea, se lucrează -intens la întreți
nerea culturilor la sfecla de zahăr
și floarea-soarelui.
Date fiind condițiile climatice din
primăvară care, cu excepția ulti
melor zile cind în unele zone a
plouat, se caracterizează prin in
suficiența precipitațiilor, hotăritoare pentru recoltă este continuarea irigațiilor. Cu toate, forțele trebuie
să se acționeze acum, cu deosebire
acolo, unde lipsa apei este mai âe«f
centuată, pentru udarea culturilor,
atît în sistemele mari, cît și in cele
locale de irigații, precum și prin
orice mijloace în vederea realiză
rii programelor.de lucru. Potrivit»
datelor furnizate de Direcția gene
rală de resort din Ministerul Agri
culturii rezultă că în perioada 1—5
iunie programul de udări a fost
realizat pe 71 la sută din suprafața
prevăzută.
Campania agricolă de vară se apropie. Sarcinile mari ce stau in
fața oamenilor muncii din agricul
tură în perioada următoare vor
putea fi înfăptuite numai dacă în
fiecare unitate, in fiecare fermă se
va acționa corespunzător. In lumi
na indicațiilor formulate de secre
tarul general al partidului in ca
drul vizitelor de lucru efectuate in
cele 10 județe din sudul țării — in
dicații care au o mare importanță
și pentru unitățile agricole din ce
lelalte județe — organele și or
ganizațiile de partid, consiliile
populare au datoria să acționeze
pentru organizarea temeinică a
muncii, pentru întronarea unui spi
rit de ordine și disciplină în exe
cutarea la timp si de calitate a tu
turor lucrărilor din această campa
nie. să sădească în conștiința tu
turor mecanizatorilor, a cadrelor de
conducere și specialiștilor din uni
tățile agricole înalta răspundere ce
le . revine pentru ca stringerea și
depozitarea recoltei să se încheie
intr-un timp cit mai scurt, și fără,
pierderi, pentru ca toate celelalte
lucrări să se desfășoare exemplar.

Lucian CIUBOTARII

întreținerea mecanico o culturilor de porumb Io
lalomițo

C.A.P.

Smirna, județul
Foto : S. Cristian

bihor : Furaje cit mai multe,

de bună calitate
In județul Bihor, asigurarea fura
jelor — îndeosebi a oedor cu un con
ținut proteic ridicat — continuă să
.fie problema nr. 1 de care depinde
dezvoltarea zootehniei. Semnificativ
este faptul că in vederea îmbunătă
țirii structurii bazei furajere au fost
extinse suprafețele de trifoi și lucernă, culturi care dețin în prezent
-72 la sută din terenurile cultivate
Cu nutrețuri. în plus, specialiștii di
recției agricole au stabilit, încă de la
începutul anului, un program amplu'
de îmbunătățire a întregului sistem
de producere a furajelor, urmind să
sporească ponderea finului vitaminos
și a semifinului, tocmai în ideea re
ducerii pierderilor de substanțe nu
tritive. Organele agricole județene
au inițiat ample acțiuni pentru in
tensificarea recoltării trifolienelor și
a pajiștilor cultivate și, deopotrivă,
pentru transportul și depozitarea fi
nului rezultat.
— Am calculat balanța producției
și cantitățile de. masă verde pentru
pășunat și cosit, urmărind să asigu
răm hrana animalelor din mai pină
în octombrie, cît și pentru sezonul
rece — ne spune ing. Petre Olaru,
directorul ■ direcției agricole jude
țene. Numai de la prima coasă s-a
stabilit ca fiecare cooperativă să-și
asigure cel puțin 30 la sută din
stocul, de nutrețuri valoroase pentru
perioada de stabulație.
Am urmărit intr-un șir de unități
cum se acționează pentru aplicarea
măsurilor stabilite. La C.A.P. Salcnta. unde efectivele numără peste
3 600 taurine șl 30 000 ovine, coopera
torii și-au propus să asigure furajele
pentru iarnă cu un plus de 15—20 la
sută față de prevederile planului.

Reține atenția din capul locului
structura bazei furajere : 85 la sută
dețin trifoiul, lucerna, ghizdeiul, 10
la sută sfecla furajeră, iar 5 pro
cente revin amestecului de plante
anuale masă verde. Inginerul-șef al
unității, Teodor Isăilă, ne spune că
jumătate din fibroase vor fi asigu
rate din prima coasă.
De mai mulți ani, aici ponderea
fibroaselor o deține fînul vitaminos.
De ce? Notăm din argumentele în
fățișate. Se știe că valoarea lucemei
și trifoiului e dată în primul rlnd
de proteinele și zaharurile pe care
le conțin. Pentru a menține insă
aceste substanțe nutritive, masa ver
de recoltată ajunsă la 35 la sută
umiditate, se transportă, depozitîndu-se alternativ în două șire. Se asi
gură astfel atît așezarea finului, cît
și uscarea lentă a acestuia, fără ca
planta să piardă frunzele prin usca
re și întoarceri repetate. Este de
notat faptul că la C.A.P. Salonta fie
care șiră însumează 100—120 tone
fin. dispunînd la nevoie de ventila
toare pentru uscare cu curenți de
aer dirijat. Hărnicia acestor coope
ratori este exprimată și în produc
țiile de peste 200 tone pe fiecare
hectar cultivat cu sfeclă furajeră.
Cu spirit gospodăresc se lucrează
și la ferma zootehnică a C.A.P. Sîntandrei. Culturile pentru masă verde
au fost delimitate de la bun început
pentru consumul direct și pentru insilozare. Pentru botine, pajiștea a
fost parcelată, ceea ce permite efec
tuarea unui pășunat rațional. La re
coltarea furajelor, cimpul era impînzit de oameni și atelaje.
— La noi recoltarea finului mobi
lizează tot atitea forțe cît oricare

Prin aplicarea acordului global: VENITURILE DIN MUNCĂ
STRlNS LEGATE DE REZULTATELE MUNCII
CALCULE Șl ARGUMENTE
CARE DEMONSTREAZĂ CARACTERUL
STIMULATIV AL ACESTEI FORME
SUPERIOARE DE ORGANIZARE
Șl RETRIBUIRE (IV)

VARIANTA B

VARIANTA A

VARIANTA C
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Azi, în industria lemnului
In activitatea de industrializare și
prelucrare a lemnului, unitatea or
ganizatorică de bază cu care se în
cheie contractul de acord global este
secția sau atelierul de preindustrializare a lemnului și expediere a pro
duselor lemnoase, de fabricare a
plăcilor din așchii de lemn, a mobi
lei ș.a., precum și formația condusă
de maistru sau echipa de lucru in
dependentă, acolo unde nu se pot
organiza secții sau ateliere. De ase
menea, se încheie contract de acord
global cu secția, atelierul sau for
mația specializate in activitățile de
întreținere și reparații, mecanoenergetice, sculărie, producere a
aburului, aerului comprimat, apei
calde, oxigenului și altele asemă
nătoare. deservind deci activitatea
industrială de bază.
In sectorul de industrializare a
lemnului, obiectul contractului de
acord global ce se perfectează cu
secția, atelierul sau alte subunități
organizatorice de bază se referă la
producția exprimată in unități fi
zice : bucăți de garnituri de mobi
lier. instrumente muzicale, articole
de sport, rechizite școlare, piese și
seturi de repere de mobilier ; metri
cubi de bușteni pentru debitare, lăzi
și semifabricate ; metri pătrați de
plăci înnobilate, uși-ferestre, par
chete, furnire estetice ; tone și me
tri pătrați de așchii din lemn sau
plăci fibrolemnoase : metri cubi și
metri pătrați de cherestea, placaje
din lemn.
Important este că sarcina lunară
de producție din contractul de acord
global se defalcă pe zile și pe
schimburi, pină la nivelul formații
lor conduse de maistru, al echipelor
și al fiecărui muncitor. In toate ca
zurile in care sarcinile de producție
se defalcă pină la nivelul fiecărui
muncitor, organizarea și retribuirea
muncii șe tac in acord direct indivi
dual.
în sectorul de activitate la care
ne referim, criteriile in raport
de care se majorează sau se di
minuează retribuțiile sînt : 1) in
dicele planificat de scoatere sau de
valorificare a materiilor prime (de
exemplu : metri cubi de cherestea
dintr-un metru cub de bușteni, va
loarea producției de mobilă obținu
tă dintr-un metru cub de cherestea
și plăci stratificate) : 2) ponderea
planificată a producției de calitate
snperioară (cherestea de rășinoase,
fag, stejar de clasa A și B, placaje
din lemn A, B și C. furnire estetice
clasa I și II. mobilă de clasa extra
și superioară ș.a.).

Pentru personalul din subunită
țile de producție, condițiile pentru
acordarea integrală a sumei cuve
nite îi; raport cu producția fizică și
cea destinată exportului realizate,
precum și cu gradul de îndeplinire
a criteriilor sînt : a) realizarea inte
grală a producției fizice la toate
sortimentele prevăzute în plan ; b)
încadrarea in consumurile specifice
normate de materii prime, materia
le, combustibili și energie, in ca
zurile în care nu constituie criterii
de majorare sau diminuare a re
tribuțiilor ; c)
realizarea indicilor
planificați de utilizare a mașinilor
și instalațiilor»
★

în exemplul ipotetic, elaborat cu
sprijinul specialiștilor din Ministe
rul Industrializării Lemnului șl Ma
terialelor de Construcții și Ministe
rul Muncii, a fost luată in conside
rare o formație de croit și prelucrat
piese masive din cherestea, dint.r-o
secție de mobilă modulată a unui
combinat de prelucrare a lemnului,
care are de realizat intr-o lună
seturi de piese de mobilier pentru
1271 camere de zi, în următoarea
, structură :
• 8 897 seturi de piese pentru
bibliotecă cu tariful de manoperă
directă : 14,73 lei/setul de piese ;
• 1 271 seturi de piese pentru mă
suță — tarif de manoperă directă :
5,43 lei/setul de piese ;
• 1 271 seturi de piese pentru
masă extensibilă — tarif de mano
peră directă : 8,87 lei/setul de piese.
Din întreaga producție. 763 camere
de zi sînt destinate exportului.
Criteriul în raport de care se ma
jorează sau se diminuează suma
cuvenită pentru producția fizică
realizată este încadrarea in consu
murile specifice normate de mate
rial lemnos (0,25 mc de cherestea pe
o garnitură).
Condițiile pentru acordarea inte
grală a sumei cuvenite în raport de
nivelul de realizare a producției fi
zice, a sarcinilor la export și de
gradul de îndeplinire a criteriului
sint : realizarea indicelui planificat
de utilizare a mașinilor și instala
țiilor (82,2 la sută) și încadrarea. in
parametrii de calitate stabiliți prin
standarde și norme interne.
Formația de lucru, dimensionată
pe baza normelor și normativelor de
muncă și ținîndu-se seama de sar
cina de creștere a productivității
muncii, este constituită din 66 mun
citori direct productivi.
Suma cuvenită in situația realiză
rii în întregime a sarcinilor la pro-

110%

113,4%

ducția fizică și la export, a criterii
lor și condițiilor se calculează ast
fel :
8 897 seturi X 14,73 lei/set + 1 271
seturi X 5,43 lei/set + 1 271 seturi X
8,87 lei/set = 149 229 Iei.
Ca atare, retribuția medie pe un
muncitor va fi de : 149 229 lei : 66
muncitori “ 2 261 lei.
VARIANTA A
Producția fizică și exportul au
fost realizate în proporție de 100 Ia
sută, reducindu-se cu 10 la sută
consumul specific de material lem
nos față de normele stabilite. Suma
cuvenită se majorează astfel :
149 229 lei X 10% = 14 923 lei
149 229 lei + 14 923 lei - 164 152
lei.
Tntrucit indicele de utilizare a
mașinilor și instalațiilor realizat a
fost de 84 la sută, adică superior
celui planificat, iar parametrii de
calitate prevăzuți au fost respec
tați, suma se acordă integral. De
asemenea, organizîndu-și mai bine
munca, formația de lucru și-a în
deplinit sarcinile de plan cu numai
64 muncitori.
Retribuția medie în acest caz este
de : 164 152 lei : 64 muncitori - 2 565
lei.
Deci, preocupindu-se de economi
sirea materiilor prime și de creș
terea peste prevederi a productivi
tății muncii, în medie, pe un munci
tor revin în plus 304 lei, cu 13,4 la
sută mai mult decît s-a planificat.
Desigur, repartizarea între membrii
formației a sumei cuvenite pentru
munca în acord global se face in
raport cu contribuția fiecăruia la
realizarea sarcinilor de plan, retri
buția tarifară și timpul efectiv
lucrat. Iar contribuția fiecărui mun
citor la îndeplinirea planului se mă
soară prin numărul de piese pre
lucrate in luna respectivă, din fieca
re sortiment stabilit aplicîndu-se
deci acordul direct individual.

VARIANTA B
Deși producția fizică a fost reali
zată doar în proporție de 90 la sută,
pianul la export a fost depășit cu
5 la sută : 8 008 seturi X 14,73 lei/
set + 1 144 seturi X 5,43 lei/set +
1 144 seturi X 8,87 lei/set - 134 317 lei.
La care se adaugă majorarea pen
tru depășirea sarcinilor la export,
calculată astfel :
5 341 seturi X 14.73 lei/set + 763
seturi X 5,43 lei/set + 763 seturi X
8,87 lei/set - 89 584 lei
89 584 lei X 5% = 4 479 lei
care se adună la suma cuvenită
pentru producția fizică realizată :
134 317 lei + 4 479 lei -= 138 796 lei.
Dacă se manifestă spirit gospo
dăresc. redueîndu-se consumurile
materiale în proporția arătată în
varianta anterioară, atunci suma cu
venită crește după cum urmează :
138 796 lei X 10% “ 13 880 lei
138 796 lei 4- 13 880 lei ~ 152 676 leî
Indicele de utilizare a mașinilor
și utilajelor a fost egal cu cel pla
nificat (82,2 la sută), respectîndu-se
și parametrii de calitate stabiliți,
deci condițiile au fost indeplinite
integral.
S-a lucrat cu efectivul planificat,
revenind o retribuție medie de
2 313 lei, cu 52 lei (2,3 la sută) mai
mult decît s-a prevăzut.
Cu alte cuvinte, deși nu s-a reali
zat producția fizică, totuși efortu-.
rile pentru depășirea planului la ex
port și economisirea materiilor pri
me au făcut ca in final retribuția
să nu fie diminuată.

VARIANTA C
Producția fizică a fost îndeplini
tă in proporție de 90 la sută și s-a
realizat numai 70 la sută din planul
la export.
Suma cuvenită pentru producția
fizică realizată a fost calculată in
varianta B : 134 317 lei.
Calculul diminuării sumei cuveni
te pentru neîndeplinirea sarcinilor
la producția de export, prevăzute în
contractul de acord global (coeficient
de reducere 0,5 la sută pentru fie
care procent de neindeplinire) :
5 341 seturi X 14,73 lei/set +'763
seturi X 5,43 lei/set + 763 seturi X
8,87 lei/set == 89 584 lei
30% X 0,5% - 15%
89 584 lei X 15% «=> 13 438 lei
134 317 lei — 13 438 lei « 120 879
lei.
Consumurile normate de materii
au fost depășite cu 3 la sută.
120 879 lei X 3% - 3 626 lei
120 879 lei —3 626 Ici - 117 253 lei.
De asemenea, indicele de utilizare
a mașinilor și instalațiilor a fost de
numai 80,2 la sută (cu 2.4 la sută
mai mic decît cel planificat), aceas
ta fiind o cauză importantă a nerealizârii sarcinilor de plan (cotă de
diminuare — 0,25), iar parametri
de calitate nu S-au îndeplinit cu 2
la sută (cotă de diminuare — 0.25) :
2,4% X 0.25 + 2% X 0,25 - 1,1%
117 253 lei X 1,1% - 1 290 lei
117 253 lei — 1 290 lei - 115 963 Iei
Ceea ce, în medie, pe un munci
tor înseamnă :
115 963 lei : 66 muncitori =* 1 757
lei.
Cu 504 iei (22,3 Ia sută) mai puțin
decit a fost prevăzut.

Se desprinde deci că, șl in această ramură, funcționarea meca
nismului acordului global demonstrează limpede că veniturile din muncă
sint strîns legate de eforturile care se depun atît pentru realizarea pro
ducției fizice și a exportului, cit și pentru utilizarea cu eficiență supe
rioară a mijloacelor tehnice, materiale și financiare încredințate de
societate fiecărui colectiv de oameni ai muncii spre administrare ți
dezvoltare.

Comeliu CÂRLAN

.<
z
din marile campanii agricole. Recol
tarea unei culturi ține cel mult
două-trei zile. Imediat, în urma ma
șinilor. oamenii împrăștie lucerna
sau trifoiul in brazdă pentru a forța
uscarea. Cind se adună finul — și
aceasta se face la 30—35 la sută
umiditate — tot. satul e la cîmp. Se
obține astfel un lin de culoare ver
de, bogat in substanțe nutritive,
aprecia Ioan Pop, președintele co
operativei.
Pe lingă metoda amintită de pre
parare a finului r-itaminos. la Sîntandrei consemnăm și .o altă expe
riență. Pentru a' evita deprecierea
finului din cauza umidității mari
pe care 0 conține, depozitarea lui
se face alternativ cu straturi de
paie, obținîndu-se astfel un amestec
de nutrețuri ideal pentru alimenta
ția rațională a animalelor.
— Procedăm așa de mai multă
vreme și sîntem astăzi in măsură să
dovedim, atît prin producțiile obți
nute (11,4 litri lapte pe vacă fura-,
jată), cît și'prin ■ starea de întreți
nere a animalelor, că tehnologia
noastră este eficientă — conchidea
inginerul Pop.
In numeroase unități din județ —
Șimian, Curduiceni, Valea lui Mihai,
Vaida. Sinnicolaul Român. Gepiu,
Girișu de Criș, Toboliu, Cociuba —
trifolienele se depozitează in bună
parte sub formă de semifin. Practic,

acestea se însilozează după o prea
labilă pălire și în Amestec cu gro
siere (lucemă, trifoi, plus 20 la sută
paie tocate) sau graminee, conținu
tul in unități nutritive și proteină
digestibilă asigurat fiind superior.
Am constatat insă, in cursul rai
dului, și situații ■ care denotă că nu
peste tot, conducerile unităților agri
cole acționează cu răspundere pen
tru a se stringe și depozita din timp
furajele necesare. La cooperativele
agricole Borod, Delureni, Vadu Crișului. Drăgești, Ceica, Asociația eco
nomică intercooperatistă Abram,
cantitățile recoltate și depozitate în
fînare sînt. infime. Aceasta pentru că
munca nu este temeinic organizată.
Parcurgem în județul Bihor 'o săptămină decisivă pentru încheierea
primei coase, etapă în care se pre
conizează numai în cooperativele
agricole depozitarea a 30 000 tone
fin și 27 000 tone suculente, Tocmai
de aceea este absolut necesar ca și
respectiveleJ consilii de conducere ale
cooperativelor agricole codașe să în
vețe din experiența fruntașilor, să
preia elementele calitative noi, pen
tru ă putea asigura animalelor o
bază furajeră la nivelul necesarului
și bine structurată sub raport nutritivo-proteic.

Ioan.

LAZ A

corespondentul „Scinteii"

WURE Ș : Maximă exigență

la întreținerea culturilor
Pe măsură ce prașila a doua manuală la sfecla de zahăr a fost în
cheiată, participarea locuitorilor sa
telor, inclusiv a navetiștilor, la în
treținerea culturilor de porumb a
sporit, ceea ce face ca și ritmul lu
crării să crească de la o zi la alta.
„Numai cu lanuri curate vom rea
liza ceea ce ne-am propus : obține
rea unor producții record la hectar,
iar pe 10 000 hectare în cultură
intensivă — 20 000 kg porumb știuleți la hectar" — ne preciza ingine
rul loan Catarig, director al direc
ției agricole județene.
în raidul nostru întreprins prin
unități mari cultivatoare de porumb,
aveam să constatăm că specialiștii
și cadrele de conducere urmăresc
îndeaproape desfășurarea prașilei,
acordînd totodată atenția cuvenită
calității lucrărilor. între acestea, sînt
și cooperativele agricole din consi
liul agroindustrial Sărmașu, unde
porumbul ocupă 2 937 hectare, din
care 1900 hectare in cultură inten
sivă. „Cu producția medie la hectar
realizată în anul precedent — 5 000
kg boabe — ne-am situat pe un loc
fruntaș pe județ. In condițiile aces
tui an, cind starea de vegetație are
un avans de cel puțin trei săptămini, avem ambiții mult mai mari"
— ne spune Gheorghe Urcan, ingi
nerul-șef al consiliului agroindus
trial, în sprijinul acestui angaja
ment — obținerea unei producții
medii de 8 000—10 000 kg boabe la
hectar — pledează numeroase argu
mente. Intre ele, reținem că în
treaga suprafață destinată porum
bului a fost fertilizată, în medic, ia
hectar cu 35—45 tone îngrășăminte
organice și aproape 500 kg de ingrășăminte chimice complexe. La data
raidului nostru, in cooperativele agricole Balda, Miheșu de Cimpie,
Răzoare, Sărmașu și altele, aveam,
de asemenea, să constatăm că pe so

lele cu o vegetație mai slabă se exe
cuta, simultan cu prașila mecanică,
o fertilizare suplimentară. Totodată,
in unitățile din raza acestui consi
liu agroindustrial, la prașila manua
lă a porumbului participă, zilnic, sub
directa îndrumare a specialiștilor, in
jur de 1 500 de locuitori ai satelor
și 21.1 cultivatoare. Urmarea : pri
ma prașila manuală a fost încheiată,
unitățile din consiliul agroindustrial
Sărmașu situindu-se cu mult peste
media județului. Cit despre calitatea
lucrărilor executate . — un singur
argument : „Măsurătorile făcute de
noi — ne spune Gheorghe Duma,
președintele cooperativei agricole
Șăulia de Cimpie — arată că, peste
tot. avem asigurate o densitate de
65 000—70 000 plante recoltabile la
hectar". „Numai densitatea mare —
completează Alexandru Bărbat, in
ginerul-șef al cooperativei — ne-a
ajutat, ca și în cazul sfeclei de
zahăr, să obținem în anul prece
dent peste 7 000 kg porumb boabe ,1a
hectar pe teren neirigat, iar în acest
an să aspirăm la 10 000 kg boabe pe
fiecare din cele 394 hectare cultivate.
Din păcate, cu toate că starea de
vegetație a porumbului este, așa
cum subliniam, mult mai avansată
decît în anul precedent, există și
unități in care prașila este întirziată, deși buruienile sufocă plantele.
Așa stau lucrurile in unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale
Fărăgău și Sovata. O atare situație
impune luarea unor măsuri ferme
din partea organelor locale de partid,
a conducerilor cooperativelor agrico
le. astfel ca și în aceste unități să se
înțeleagă că urgentarea prașilei po
rumbului este o sarcină de mare
răspundere pentru recolta acestui an.

Gheorqhe GIURGIU

corespondentul „Scinteii"

SOLUȚII Șl INITIATIVE VALOROASE IN ACȚIUNEA
DE MODERNIZARE A PRODUCȚIEI
întreprinderea mecanică de ma
terial rulant din Craiova execută
reparațiile locomotivelor electrice
și diesel electrice, precum și ale
macaralelor de cale ferată. Profi
lul. ca și bunul renume de care se
bucură întreprinderea, experiența
acumulată in domeniul calității re
parațiilor și al recondiționării
pieselor- de schimb — care se con
stituie intr-o sursă sigură de autoaprovizionare — sint tot atitea ar
gumente care-i fac pe oamenii
muncii de aici să fie mereu prin
tre fruntași in întrecerea socialistă.
Astfel, pe primele 5 luni ale anu
lui aici s-au înregistrat însemnate
depășiri la toți indicatorii : producție-marfă. producție netă, repa
rații locomotive, piese de schimb.
Cum s-a acționat ?
— Cu toată răspunderea si cu
înaltă competentă profesională —
ne spune inginerul Nicolae Stanciu,
directorul întreprinderii, care a
subliniat si cîteva din căile concre
te de acțiune ce au dus efectiv
la obținerea unui bilanț economic
pozitiv.
Un prim aspect se referă la
reorganizarea fluxurilor la puncte
le de lucru cheie, adică la atelierele
mașini rotative, de boghiuri si mon
taj general. Efectul ? Un spor de
producție-marfă in valoare de două
milioane Iei. o creștere a oroductivltătii muncii, față de 1980. cu 143
la sută si depășirea beneficiilor.
Pe același plan al preocupărilor
se înscrie aplicarea si generalizarea
unor valoroase inițiative muncito
rești.
— Pornind de la importanța pro
gramului de organizare si moder
nizare a producției, de la necesita
tea înfăptuirii sale neabătute, am
regindit și am dat noi dimensiuni
inițiativei ..Fiecare specialist să re
zolve. anual, cel puțin o problemă
tehnică sau de organizare a pro
ducției si a muncii în afara sarci
nilor ce-i revin" — ne spune Ion
Aspra, președintele comitetului sin
dicatului din întreprindere. Dova
da ? Pină in anul trecut, numărul
participăritilor la această inițiativă,
deosebit de stimulatoare, era de 65,
iar acum a ajuns la 170. Am lărgit
aria de cuprindere prin includerea
Si a muncitorilor specialiști, și a
maiștrilor, care, dp regulă, s-au do-

vedit. nu o dată, inițiatorii si rea
lizatorii cei mai consecvenți ai unor
piese si ai unor instalații sau solu
ții viabile de organizare â fluxuri
lor de producție. De altfel, temele
supuse spre rezolvare răspund in
cel mai înalt grad imperativelor
producției, problemelor cu care se
-confruntă oamenii muncii din în
treprindere. pentru că ele sînt su
gerate chiar de oamenii muncii.
Cum se procedează? Propunerile
făcute in adunările generale ale oa
menilor muncii sint. de fiecare
dată, reținute pe fișe speciale și
repartizate spre soluționare, in
funcție de sectorul de activitate,
celor 170 de specialiști participant
la această inițiativă. Tot in adună
rile generale ale oamenilor muncii,
cei cărora li s-au repartizat teme
spre rezolvare raportează despre
modul concret in care s-au achitat
de această sarcină.
Am străbătut în aceste zile spa
tiile de producție ale întreprinde
rii. Pretutindeni — atmosferă de
muncă spornică, angajantă.
— Priviți această instalație elec
trică pentru deplasarea boghiurilor
pe șine de cale ferată, ne îndeamnă
Ion Aspra. Nu. nu este nimic so
fisticat. prea greu de făcut, sau așa
pare acum, după ce subinainerul
Ion Nicolaescu și maistrul Șerban
Dinculescu au concretizat, intr-un
timp record, una din propunerile
făcute de mai multi oameni ai
muncii in forul democratic al autoconducerii muncitorești din între
prindere. Avantajul ? Reducerea
simțitoare a efortului fizic. Pină in
luna martie, aproape o formație intreagă trebuia să împingă pe o
distanță de 100 metri boghiurile cu
motoarele montate pe ele pe fluxul
tehnologic de execuție și montaj.
Acum, printr-o simplă apăsare pe
buton, instalația respectivă asigură
deplasarea automată a boghiurilor.
Realizarea unor scule, dispozitive
Si verificatoare complexe, de înalt
randament constituie o altă moda
litate ce contribuie nemiilocit la
modernizarea procesului de re
parații al locomotivelor electrice și
diesel electrice.

Nicolae BABALÂU
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VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ A PREȘEDINTELUI REPUBLICII LIBANEZE, AMIN GEMAYEL

începerea
convorbirilor
(Urmare din pag. I)
Șeful statului român a subliniat
necesitatea organizării unei confe
rințe internaționale privind Orientul
Mijlociu, cu participarea tuturor
statelor interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei,
pentru o soluție care să asigure
retragerea Israelului din toate teri
toriile arabe ocupate, dreptul la
autodeterminare pentru poporul pa
lestinian — crearea unui stat, pro
priu. independent — și. totodată, să
asigure integritatea și securitatea
tuturor statelor din zonă.
Președintele Amin Gemayel a pre
zentat ultimele evoluții ale situației

oficiale

din Liban și eforturile depuse pen
tru realizarea reconcilierii naționale.
Apreciind contribuția tării noastre
la rezolvarea problemelor din Orien
tul Mijlociu și din Liban, președin
tele Amin Gemayel !și-a exprimat
speranța că. și in viitor. România va
sprijini cauza poporului libanez in
vederea înfăptuirii aspirațiilor sale
de pace și libertate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a1
subliniat importanța pe care o re
prezintă intărirea unității tuturor
forțelor politice și sociale din Liban,
realizarea. pe calea tratativelor, a
unei largi reconcilieri si conlucrări
intre acestea, pentru a se asigura
independenta și suveranitatea națio
nală, integritatea teritorială, recon

strucția patriei, pacea și liniștea în
această țară.
In spiritul politicii statornice a
României de respect al independen
tei .și suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului in
treburile intern,; și avantajului re
ciproc. nerecurgerii la forță și la
amenințarea cu forța. președintele
Nicolae Ceaușescu a reafirmat soli
daritatea țării noastre cu cauza po
porului libanez, pentru asigurarea
independenței, suveranității, integri
tății teritoriale și a unității Liba
nului.
Convorbirile se desfășoară intr-o
atmosferă de cordialitate și înțele
gere reciprocă.

Sosirea în Capitală
(Urmare din pag. I)

Președintele Nicolae Ceaușescu a
întimpinat cu cordialitate, la coborirea din avion, pe președintele Amin
Gemayel. Cei doi președinți și-au
strins cu căldură miinile.
O gardă militară, aliniată pe aero
port in cinstea sosirii înaltului
oaspete, a prezentat onorul. Au fost
intonate imnurile de stat ale celor
două țări. In semn de salut, au fost
trase 21 salve de artilerie.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Amin Gemayel au trecut in revistă
garda de onoare.

In continuare. înaltului oaspete
i-au fost prezentate persoanele ofi
ciale române venite in intimpinare.
Un grup de pionieri români și ti
neri libanezi au oferit buchete de
flori președinților Nicolae Ceaușescu
și Am:n Gemayel.
Numeroși oameni ai muncii aflați
Pe aeroport au făcut președinților
Nicolae Ceaușescu și Amin Gemayel
o caldă manifestare de stimă și pre
țuire. Ovaționind pentru prietenia
româno-libaneză, cei prezenți au
dat expresie convingerii că noul
dialog la nivel înalt româno-libanez

va impulsiona și mai mult dezvol
tarea relațiilor existente intre țările
și popoarele noastre, va contribui lapromovarea cauzei păcii, ințelegeriiși cooperării în întreaga lume.
In aplauzele bucureștcnilor aflați
pe
aeroport.
președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Amin Gemayel s-au îndreptat apoi
intr-o mașină escortată de motoeicliști spre reședința rezervată înal
tului oaspete.
La reședință, cei doi șefi de stat
s-au intreținut intr-o ambianță
cordială, prietenească.

Puternică mobilizare de forțe, rezultate

Circa 20 la sută mai mare, compa
rativ cu cea obținută m aceeași
perioadă a anului trecut. (Agerpres).

importante în marea competiție a muncii

GORJ. Minerii-excavatorișt i de
la carters Tismana-2. care in luna
mai au extras și expediat termo
centralei de la Rovinari 300 000 tone
lignit producție-rețord în activita
tea unității, continuă să mențină
ritmul producției la înalte cote de
eficientă. Asigurînd funcționarea
excavatoarelor cu rotor port-cupb,
a mașinilor de haldat si a trans
portoarelor la indicii intensivi și
extensivi programați, ei au reușit
să extragă în plus. în medie, zilnic,
de la începutul lunii iunie, mai
mult de 7 000 tone lignit, majorînd
astfel la 60 000 tone cantitatea de
cărbune energetic extrasă și livra
tă suplimentar economiei naționa
le de la începutul lunii mai și pînâ
în prezent. (Agerpres).

Producție fizică peste prevederile planului
MUREȘ. In județul Mureș se des
fășoară, ca pretutindeni in țară, o
amplă și însufleți toare întrecere
pentru realizarea și depășirea pla
nului producției fizice la fiecare
sortiment. Ca rezultat al aplicării
unor valoroase inițiative muncito
rești și indeplinirii ritmice a pro
gramelor de modernizare a procese
lor de producție, chimiștii, electroniștii. constructorii de mașini și lucrătorii din alte sectoare ale indus
triei județului au realizat in perioa
da care a trecut din acest an, peste
sarcinile de plan, produse de elec
tronică, mecanică fină și optică in
valoare de 102 milioane lei, 362
tone utilaje pentru exploatarea și
prelucrarea lemnului. 16 119 tone
îngrășăminte chimice, 4 308 mc
prefabricate din beton armat, con
fecții textile în valoare de 13.3 mi
lioane lei. 13 296 mc cherestea, pre
cum și însemnate cantități de ce
ramică. menaj, cărămizi și blocuri
ceramice și alte produse utile eco
nomiei naționale. Este de remar
cat că aceste sporuri de producție
au fost realizate, in cea mai mare
parte, pe seama creșterii produc
tivității muncii și in condițiile in
care costurile totale de producție
au fost diminuate cu peste 80 mi
lioane Iei. (Gheorghe Giurgiu, co
respondentul „Scînteii").

IAȘI. Acționind cu hărnicie si
perseverență, oamenii muncii din
industria județului Iași înscriu noi
și semnificative succese îft întrece
rea socialistă. Astfel, in perioada
care a trecut de la începutul anului
si pină in prezent, colectivul de la
întreprinderea metalurgică a reali
zat peste prevederi 700 tone profite
îndoite formate la rece din benzi
de oțel, solicitate cu deosebire in
construcții, chimiștii de Ia între
prinderea de antibiotice au obținut
o producție-marfă suplimentară de

medicamente în valoare de aproa
pe 50 milioane Iei, iar lucrătorii de
la întreprinderea de materiale de
construcții au trimis pe șantiere
peste prevederi 2 000 mc prefabri
cate din beton și peste 700 000 că
rămizi și blocuri ceramice. Produc
ții fizice peste prevederi au obți
nut in acest răstimp și oamenii
muncii de la întreprinderile mecani
că de material rulant, de traduCtoare și regulatoare directe și de
scule și accesorii speciale din Paș
cani. (Manole Corcaci. corespon
dentul „Scînteii").

DOLJ. „Mai mult, mai bine, rrtai
repede ", iată deviza sub semnul
căreia desfășoară întrecerea so
cialistă colectivele de oameni

ai muncii din industria jude
țului Dolj. Aplicarea in produc
ție a unor tehnologii moderne, de
înalt randament, care au dus la
creșterea substanțială a productivi
tății muncii, mai buna urmărire a
producției pe fluxul de fabricație
și perfecționarea pregătirii profe
sionale a oamenilor muncii au
creat condiții ca in perioada ce a
trecut din acest an să fie livrat
economiei naționale, peste preve
derile de plan, un însemnat volum
de producție fizică : peste 90 mili
oane kWh energie electrică pe
bază de cărbune, 1 800 tone îngră
șăminte chimice sută la sută sub
stanță activă. 7,3 milioane mc
gaze utilizabile, 15 remorci cister
nă, 50 tone lacuri și vopsele, peste
1 000 mc prefabricate din beton și
altele. (Nicolae Băbălău, corespon
dentul „Scînteii").

Din adîncuri și din cariere, cantități
suplimentare de cărbune
BIHOR. Muncind cu abnegație și
răspundere pentru înfăptuirea sar
cinilor ce. le revin din programul
energetic, valorificind superior ex
periența acum.ulată. minerii de la
Voivozi și-au intensificat activita
tea pentru folosirea la înalți para
metri a utilajelor, creșterea viteze
lor de înaintare atît Ia lucrările de
pregătire, cit și in abataje. întărirea
ordinii și disciplinei în fiecare
sector. Ca urmare a măsurilor lua
te. pină în prezent s-a obținut o
producție suplimentară de aproa
pe 120 000 tone cărbune, întreprin
derea realizind astfel în avans pre
vederile de plan la producția fizică
pe primul semestru ăl anului. Efi
ciența activității depuse și spiritul
gpspodăresc al minerilor bihoreni
sint ilustrate concludent de dimi
nuarea consumurilor materiale și
depășirea planului la productivita-

tea muncii cu 3.2 la sută, de rea
lizarea peste sarcinile ia zi a 960
metri liniari la lucrările, de pregă
tiri miniere și îndeplinirea inainte
cu o lună a planului semestrial de
investiții. (loan Laza, corespon
dentul „Scînteii").

BACĂU. Ca urmare a sporirii cu
circa două , procente, a randamen
telor pe fiecare post de lucru, ex
tinderii mecanizării transporturilor
și dării în exploatare a noi abata
je. colectivele de oameni ai mun
cii din. cadrul întreprinderii minie
re Cornănești. din bazinul carbo
nifer al, văii Trotușului, au extras
peste prevederile de plan la zi mai
mult de 7 000 tone cărbune brun.
Datorită măsurilor luate pentru
expedierea rapidă si ritmică, tot
cărbunele extras pină la această
dată a fost livrat beneficiarilor.
Minerii din Cornănești au realizat,
pină acum-, o producție fizică cu

Obligațiile contractuale la export
onorate exemplar
BUCUREȘTI. Acționind pentru
onorarea exemplară a obligațiilor
contractuale asumate fată de par
tenerii externi, trecindu-se cu hotărire. încă din primele zile ale
anului, la aplicarea unui amplu
program de măsuri tehnico-orgănizatorice vizînd ridicarea parame
trilor calitativi si funcționali ai
instalațiilor realizate, colectivul în
treprinderii mecanice de utilai chi
mic din Capitală a încheiat primele
cinci luni din acest an cu o depă
șire a sarcinilor de plan la export
în valoare de 9,5 milioane lei. l-a
rindul lor. oamenii muncii de la în
treprinderea „Republica", preocupindu-se permanent de execuția
ireproșabilă si livrarea la termen

a comenzilor contractate cu parte
neri de peste hotare, au pășit in
cea de-a șasea lună a anului cu un
spor Ia export însumînd 1.2 mi
lioane lei. iar cei de la întreprin
derea de mașini agricole ..Semănă
toarea". de 2,1 milioane lei. în
același timp, colectivul întreprin
derii de piese radio si semicon
ductor! Bâneasa, urmărind îmbu
nătățirea gamei sortimentale, și
fiabilității produselor în raport cu
cerințele pieței externe, a livrat
suplimentar partenerilor externi
produse in valoare de 1,5 milioane
lei, iar colectivul de la Întreprinde
rea „Metaloglobus",' de 1,2 milioa
ne lei. (Agerpres).

CARAȘ-SEVERIN. In unitățile
miniere din județul Caraș-Severin
se întreprind măsuri eficiente de
creștere a productivității muncii și
folosire cu' randament superior a
utilajelor. Pe aceste căi, minerii
de la Anina au majorat Ia 17 500 •
tone cantitatea de huilă netă ex
Consumuri materiale și energetice
trasă suplimentar planului la zi,
depășindu-și angajamentul asumat
mai reduse
pe prima jumătate a anului. La
rindul său, colectivul întreprinderii
BRAȘOV.
Unul
dintre
obiecti

mice ale județului Brasov și
miniere Bocșa a extras și prelu
vele importante pe care oame
crat în plus aproape 15 000 tone
le-au propus in întrecerea pe
minereuri cuprifere. (Agerpres).
nii muncii din unitățile econoacest an se referă la reducerea

mai accentuată a consumurilor ma
teriale si energetice si. implicit,
sporirea eficienței întregii activ tați productive, prin perfecționarea
proceselor de producție Și. în pri
mul rind. introducerea Și extinde
rea unor tehnologii mai economice,
reproiecțarea unor produse, subansamble și repere, promovarea unor
inițiative muncitorești. Ca de exem
plu. ..Să lucrăm o zi Pe lună cu
materiale economisite". Toate aces
tea au o influență pozitivă asupra
reducerii consumurilor specifice ri?
materiale, combustibil și energie
electrică. Ace,st fapt a creat condiții
ca. in perioada care a trecut din
acest an. oamenii muncii din jude
țul Brasov să economisească peste
1 500 tone metal. 25 400 tone com
bustibil . convențional si 15 500 000
kWh energie electrică. O contribu
ție mai importantă la aceste rezul
tate au adus-o întreprinderea de
rulmenți. întreprinderea chimică
Rîșnov. întreprinderea de autoca
mioane și „Hidromecanica". (Ni

colae
Mocanu.
„Scînteii").

corespondentul

BOTOȘANI. Aplicarea. în ca
drul programului de modernizare a
proceselor de producție, â noi teh
nologii de fabricație cu consumuri
energetice mai mici, a determinat,
in perioada care a trecut din acest
an. în unitățile industriale ale ju
dețului
Botoșani. economisire;!
față de normele de consum a 2 000
tone combustibil conventional si a
15 000 kWh energie electrică. Sint
de evidențiat in această privință
îndeosebi colectivele de oameni ai
muncii de la întreprinderea tex
tilă ..Moldova". întreprinderea de
utilaje și piese de schimb si între
prinderea mecanică din Botoșani,
precum si de la Intreprindrea ju
dețeană de industrie mică din Dorohoi. care au înregistrat cele mai
mari reduceri la consumurile ener
getice. depăsindu-și totodată sarci
nile planificate la producția fizică
și maffă. (Silvestri Ailenei, cores
pondentul „Scînteii").

Sporuri de producție prin creșterea
productivității muncii
VlLCEA : Prin depășirea produc
tivității muncii planificate oamenii
muncii din unitățile economice
vîlcene au înregistrat, de la începu
tul anului, o producție-marfă pes
te prevederi evaluată la 210,8 mi
lioane lei. Sporul valoric se regă
sește in însemnate cantităti su
plimentare de lignit, țiței, calcar,
sare în soluție, policlorură de vi
nii. percloretilenă. erbicide. pro
duse ale industriei de mecanică
fină, piese forjate, prefabricate din
beton armat, cherestea, placaje din
lemn etc.
Pe primele locuri In ceea ce pri
vește aportul la realizarea produc
țiilor suplimentare se situează
muncitorii. Inginerii si tehnicienii
din cadrul Combinatului chimic,
întreprinderii forestiere de exploa
tare si transport. întreprinderii de
echipament hidraulic. întreprinde
rii de utilaj chimic și forjă, între
prinderii miniere din Rîmnicu Vil-

cea, întreprinderii miniere din Ho
rezu, Schelei de producție petrolie
ră Drăgășani. (Agerpres).

ALBA. Programul de măsuri apli
cat la întreprinderea metalurgică de
metale neferoase din Zlatna cu
privire la creșterea productivității
muncii s-a soldat in perioada care
a trecut din acest an cu un spor
de productivitate de peste 45 000
lei pe lucrător. Acțiunile întreprinse
au asigurat randamente superioare
in funcționarea cuptoarelor de to
pire Si instalațiilor, modernizarea
unor fluxuri tehnologice. îmbună
tățirea organizării producției și a
muncii. Pe această cale, in unitate
a fost obținută, peste prevederi, o
producție-marfă in valoare de 46
milioane lei, concretizată în însem
nate cantități de. acid sulfuric; cu
pru de convertizor și alte produse
necesare economiei naționale. (Ște
fan Dinică, corespondentul „Scîn
teii").
I

4

SCÎNTEIA — sîmbăfâ 7 iunie 1986

PAGINA 4

Omagiu unei vieți de exemplar devotament
față de idealurile supreme ale poporului
însemnări despre expoziția „MARILE BĂTĂLII REVOLUȚIONARE ALE CLASEI MUNCITOARE CONDUSE DE P.C.R.
ÎN ANII LUPTEI ILEGALE; EROISMUL CLASEI MUNCITOARE ÎN VASTA OPERĂ DE FĂURIRE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE”
• VESTIGII GETICE DIN VEA
CUL AL V-LEA Î.E.N. In uUlmii ani
au fost cercetați 51 de tumuli din necropo
la geto-dacică de la Telești-Drăgoiești. din
județul Gorj, ne scrie tovarășul Gheorghe
Calotoiu. muzeograf principal Ia Muzeul
județean Gorj. A fost scos la iveală un
bogat inventar ceramic (străchini, căni cu
toartă suprainălțată. vase cu trei picioare
— unice in țară — vase borcan decorate
cu briuri alveolate și butoni circulari, vase
miniaturale), obiecte metalice (săbii cu
nituri, virfuri de lance, pumnale și cuțite,
precum și o brățară cu nodozități) etc. Ne
cropola de la Telești-Drăgoiești este datată
in veacul al V-lea î.e.n.. iar inventarul
arheologic, deosebit de valoros, se află ex
pus in vitrinele muzeului județean. .

i
**

Lucrare de Eugen Palade
Limbajul artei a păstrat de-a
lungul deceniilor care au mar
cat momente de referință ale
luptelor duse de clasa munci
toare. sub conducerea partidu
lui. mărturii prețioase, imagini
care dincolo de sensul generos
al amintirii se impun prin sem
nificația de ordin moral a
rostirii adevărului. Marile bătă
lii revoluționare duse de clasa
muncitoare • sub
conducerea
partidului in anii luptei ilegaie.
dar si victoriile obținute in
vasta operă de făurire a socie»-tății socialiste au impletit efor
tul neobosit si gîndul înalt cu
Șuvoiul limpede si viguros al
muncii creatoare. în aceste zile
in care este vie in conștiința
tuturor implinirea a 50 de ani
de la procesul luptătorilor co
muniști si antifasciști de . la
Brasov. în sălile Dalles o amplă
expoziție retrospectivă punc
tează cu mijloacele artelor plas
tice acele momente atit de im
portante ale luptei pentru liber
tate si dreptate socială care au
vibrat și vibrează in sufletul
unui întreg popor.
Sint bine cunoscute înaltele
cote de referință ale graficii
militante românești, care, mai
ales in perioada interbelică, a
afirmat atit de răspicat ideea
demnității umane, a respectului
fată de om. a dreptului oamenifoț de țț fi consecvent umani
m aspirațiile- și înfăptuirile lor.
Expoziția readuce in atenție prin
citeva asemenea exemplare —
afișe de epocă, gravuri și dese
ne, cum ar fi acelea din ciclul
„Grivita ’33“ sau ..Naționalizarea

z

•

“

— 1948“, semnate de Mihail Gion
— realități specifice de luptă și
viată, de artă, realități înteme
iate istoric, care au însemnat,
mai ales în ceea ce privește
grafica anilor de inceput ai con
strucției socialiste, un instru
ment concret de mobilizare, o
modalitate de a exprima. în
limbajul concis, dar atit de com
plex al desenului • și gravurii,
idealurile cele mai de preț ce
au însuflețit si însuflețesc o în
treagă societate. Evocarea miș
cări! greviste de către Constan
tin Baciu și Fred Micoș, a „Șo
merilor" de Aurel Ciupe. „Ares
tarea ceferiștilor" de Gh. Boțan,
„Hai la lupta cea mare" de
Iulian Olariu. „Toți pașii aceștia
trebuiesc întorși spre pace" de
Vasile Dobrian, „Proletari, uniți-vă“ de Ladislau Feszt. „In
terogatoriu" de Traian Vasai și
altele devin in acest context
adevărate documente ale luptei
revoluționare. Capabile să intărească coeziunea întregului po
por in jurul partidului, ele aduc
mărturia timpului, a unui timp
istoric, social si moral. Iar dacă
imaginea devenită antologică a
„Tipografiei ilegale" de Ștefan
Szonyi. „Grivita ’33“ sau „Lupeni ’29“ de Gavriil Miklossy
aduc mărturii asupra unei epoci
de avint revoluționar, foarte
numeroase lucrări din toate do
meniile plasticii românești crea
te în anii lbptei întregului popor
pentru construirea societății so
cialiste au păstrat bogăția tra
dițiilor artistice acumulate, inspirîndu-se din realitățile noii
.societăți.

'

Lucrare de Gheorghe loniță
Pentru creatorii de azi mo
mentele cele mai încărcate de
sens ale înaintării noastre pe
calea progresului reprezintă nu
doar momente ale istoriei, d. in
primul rind. simbolul superbei
cutezanțe cu care s-a pornit la
conturarea dimensiunilor în
drăznețe ale viitorului tării. Per
spectivele de dezvoltare a
României, trasate cu clarviziu
ne revoluționară de tovarășul
Nicolae Ceausescu, perspective
fundamentate pe cunoașterea
plenară a realităților, pe nestră
mutata convingere că toate visu
rile sint posibile, au impresionat
puternic conștiința artiștilor
contemporani. Aducîndu-și pri
nosul de recunoștință celui ce
a construit în chip atit de spec
taculos înfățișarea României
moderne, celui ce veghează
neobosit pentru ridicarea ei pe
noi trepte de civilizație, nu
meroși artiști contemporani au
fixat in imagine figura tovară
șului Nicolae Ceaușescu. însoțit
de tovarășa Elena Ceaușescu în
toate împrejurările de însemnă
tate majoră pentru viata întregii
noastre națiuni, figura conducă
torului iubit al tăiai a reunit
omagiul a numeroși artiști ani
mați de conștiința clară a fap
tului că amplul proces de trans
formare economică, culturală,
socială pe care l-a determinat
este menit să înalte demnitatea
unui întreg popor pe culmile
cele mai inalte ale istoriei con
temporane. Portretul tovarășului
Nicolae Ceaușescu înfățișat ală
turi de tovarășa Elena Ceaușescu
în anii eroicei sale tinereți re
voluționare. in anii luptei ilega-

le. ai memorabilului proces de la
Brașov, la ieșirea din lagăr, in
timpul hotăritoarei demonstrații
de la 1 Mai 1939 sau al adunării
populare de la 28 august 1944
dobindește astfel valori simboli
ce în interpretarea unor pictori
ca Eftimie Modîlcă. Eugen
Palade. Gheorghe loniță. Corneliu Ionescu si Doru Rotaru.
Fiu strălucit al acestui popor,
conducător ce-și trage seva ti
nereții. a gindirii si acțiunii sale
revoluționare din legătura ne
mijlocită si permanentă cu cei
multi, cu oamenii muncii care
construiesc această tară, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. însoțit
de tovarășa Elena Ceaușescu au
fost înfățișați în timpul nu
meroaselor vizite de lucru des
fășurate pretutindeni pe cu
prinsul tării. înconjurați cu dra
goste si admirație de reprezen
tanții celor mai diferite catego
rii de oameni ai muncii. Nu
meroase lucrări care-1 infătișează astfel, lucrări dintre care
amintim pe acelea realizate de
Ion Jalea. Iftimie Birleanu. Ion
Blțan. Vladimir Șetran. Vasile
Pop Negreșteanu. Ignat Șteîanov. Nicolae Kruch. Florin
Musta ș.a.. trasează o adevărată
istorie a prezentului socialist al
patriei, a realităților contempo
rane bogate în semnificații.
„Faceți din arta voastră un
instrument de perfecționare
continuă a societății, a omului,
de afirmare a dreptății și echi
tății sociale" — sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Răspunzind acestei chemări adresate
artiștilor de secretarul general
al partidului, arta româneas

că a ultimilor ani s-a dis
tins prin bogăția de idei, prin
încercarea de a sintetiza esența
realităților trăite si a perspec
tivelor istorice ale țării, tinzind
să fie din ce in ce mai mult
un mijloc de exprimare a pro
fundelor prefaceri si semnifica
ții sociale pe care le-a cunoscut
România în ultimii ani. Spiritul
epocii contemporane, trăsăturile
ei — preocupări de căpetenie
ale picturii, sculpturii, graficii
sau artelor decorative românești
— sint pregnant sesizabile de-a
lungul simezelor sălii Dalles.
Artiștii au străbătut o raporta
re mereu mai încărcată de sen
sibil la aceleași realități con
structive, au trăit, intr-o expe
riență proprie, o continuă nevoie
de exprimare a unei subiectivi
tăți mai bogate, mai complex
integrate. Iar- dacă lucrările
unor prestigioși maeștri ai artei
contemporane, cum ar fi Alexan
dru Ciucurencu. Camil Ressu.
Marius Bunescu. Ion Jalea,
punctează evocator citeva din
tre momentele de culme ale
măiestriei artistice românești,
lucrările selectate .din creația
unor personalități marcante ale
artei contemporane au transfor
mat în realitate artistică expe
riențe umane, sociale, subli
niind. totodată, legături sensibile
cu arta precursorilor. Variate
modalități de expresie pun în
valoare, fn cadrul manifestării
la care ne referim, accentuate
orientări spre realizările cele
mai de seamă ale României so
cialiste. Pictura și sculptura
contemporană, grafica si artele

decorative, așa cum ne sint ele
prezentate in această mare si
reprezentativă expoziție oma
gială, au sintetizat ceea ce este
mai emoționant si mai specific
în societatea românească de
astăzi, demonstrind clar opțiu
nea hotărită a autorilor. Ion
Irimescu. Ion Musceleanu. Va
sile Kazar, Paul Erdbs. Iulia
Oniță, Viorel Mărginean.’ Ga
briela Manole Adoc. Geta Mermeze. Horia Flămind, Paul Vasilescu. Ion Gheorghiu. Brăduț
Covaliu. Florin Niculiu. Sabin
Bălașa. Elena Greculesi. Ileana
Balotă. Cornelia Ionescu. Ion
Grigore. Traian Brădean. Mihai
Coșan. Pavel Bucur. Virgil
Almășan, Elena Haschke Mari
nescu. Dimitrie Grigoraș. Gh.
Iliescu Călinesti. Grigore Vasile,
Maria Blendea. Georgeta Năpărus si alții prezintă lucrări de
amploare în care a fost depășită
simpla consemnare narativă spre
sublinierea unei ample deschi
deri spre problemele mari ale
existentei poporului nostru.
Orientată spre relevarea, cu
mijloacele artei, a marilor bă
tălii revoluționare ale clasei
muncitoare conduse de partid,
ampla manifestare din sălile
Dalles nune în valoare, pe lingă
revelatorii
calități artistice,
ideea consecventei cu care, de-a
lungul anilor. în cultura româ
nească artisticul s,-a îmbinat cu
politicul, credința generoasă în
menirea artei ca purtătoare de
fundamentale adevăruri umane
și sociale.

• CIVILIZAȚIA AUTOHTONĂ
LA ÎNCEPUTUL EPOCII MIGRAȚIILOR. Situată intr-o zonă favorabilă

*
*
*

xistenței sociale și umane
a țării, s-a implicat cu
.mijloace specifice in inves' tigarea mutațiilor de struc
tură, din toate domeniile,
a fost martorul mai mult
sau mai puțin inspirat, în
totdeauna prezent, al deve
nirii acestei lumi. în acest
periplu neistovit, reporta
jul și-a propus programa
tic să lumineze din plin
noutatea care apărea la fie
care pas, să-i măsoare di
mensiunile, să o facă une
ori chiar mai frumoasă
decit era din necesitatea
de a-i spori și în acest fel
dimensiunea. Au apărut și
s-au dezvoltat, în consens
cu direcțiile principale ale
evoluției, reportajul uni
versului industrial, al ma
rilor construcții și șantiere,
reportajul despre omul
implicat in nașterea și
consolidarea acestei lumi.
Ca noutate, dar mai ales
ca întindere, viața urbană,
la care se adaugă aspectul
ei particular de viață de
șantier, captează predomi
nant interesul reportaju
lui, se instituie ca motiv
esențial al investigației și
produce o masă importan
tă de material publicat in
presa scrisă, difuzat la
radio
sau
televiziune.
Acesta constituie, de alt
fel, și partea cea mai im
portantă a materiei cu
prinse în volumele de re
portaje apărute în ultimul
timp la diverse edituri.
Unele din acestea și-au
profilat chiar colecții de
reportaj, cea mai prolifică
fiind colecția „România
azi" a Editurii Eminescu,
dar și alte edituri sint
deschise cu generozitate
reportajului. Tocmai am
ploarea editărilor, impac
tul cu cititorul solicită
mai mult interes din
partea criticii pentru o
asemenea carte. Unele din
ultimele volume apărute
ridică chiar o problemă de
psihologie a lecturii : in ce
măsură un material scris,
destinat cu precădere uzu
lui cotidian își păstrează
valoarea
intr-un volum,
adică pășește dincolo de
efemer, in ceea ce se do
rește a fi durabil, perma
nent. Un răspuns univoc
nu este de dorit chiar și
în cazul reportajului, con
siderat prin definiție gen
al cotidianului. Răsounsu■ rile nu pot fi decit diferen
țiate în funcție de carte
și autor.
Primul aspect care reți
ne atenția
este apariția
unui grup de reporteri ti
neri, însă cu experiență

*

• VOIEVODUL POUSA DE
LA CLADOVA DIN VEACUL Al
XIII-LEA. Cercetările întreprinse in ulti

*
*

mii ani la Cladova — Arad (despre care
am mai scris la această rubrică) au scos
la iveală și numeroase vestigii aparținind
secolelor XI—XVI. Au fost descoperite, in
tre altele, locuințe, ateliere de prelucra
re a metalelor, un bogat inventar ceramic.
Deosebit de interesantă este descoperirea
— într-o locuință — a unui inel de argint
de tip sigilar cu inscripția „Dus Pousa",
datat în secolul al XIII-lea. Atribuirea acestui inel de sigiliu voievodului Pousa,
menționat în documentele medievale intre
1227—1240. i-a determinat pe descoperitori
— arheologii Vasile Boroneanț și G. Pascu Hurezan — să presupună că aici la
Cladova s-a aflat o reședință voievodală.
De altfel, ne precizează interlocutorii. în
tregul material arheologic și informațiile
doeumentar-istorice pledează pentru exis
tența in această zonă a unui cnezat sau
voievodat. Asemenea organizații românești,
bucurindu-se de o largă autonomie, sint
menționate adesea in bazinul Mureșului,
iar la Cladova sint atestați o serie de
cneji și voievozi pină în secolul al XVI-lea.
Și desigur nu numai in bazinul Mure
șului. ci pe întreg cuprinsul Transilvaniei,
așa cum rezultă limpede dintr-un remar
cabil studiu semnat de acad. Ștefan Pascu
in „Magazin istoric" din mai 1986. Din fi
lele sale aflăm că documentele evului me
diu consemnează existența a nu mai pu
țin de 3 000 de cneji, voievozi și crainici,
tot atiția „conducători de formațiuni po
litico-administrative ale românilor din
Transilvania". Lista — departe de a fi de
finitivă — stă mărturie a vechimii orga
nizării politice autohtone în Transilvania,
a forței sale de dăinuire pe deasupra tu
turor vitregiilor vremurilor.
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publicistică bogată. între
aceștia, Răzvan Bărbulescu apare ca un imaginativ
sobru, capabil să surprin
dă in expresii lapidare
esențialul. Atenția ii este
captată de marile șantiere
sau de concentrările mun
citorești cu puternică tra
diție. Șantierui podului
Fetești—Cernavodă,
me
troul bucureștean, minerii
din Valea Jiului, dar și
munca geodezilor, viața in
grădinițe, lumea de ginduri
a unor „olimpici" la ma
tematică sint numai citeva
din zonele realului spre
care se îndreaptă autorul
in volumul „Cu stimă, fru
moșii mei contemporani".
Documentarul, cu intregul
lui cortegiu de cifre și ta
bele statistice. își face loc
numai. atit cit este strict
necesar pentru a pune în
lumină o realitate, pentru
a face palpabil un senti
ment și a capta o trăire.
Personajele sint. oamenii,
numai in fundal și marii
coloși de oțel sau piatră.
Forma dialogată este, din
această perspectivă, un
răspuns de fond al repor
terului la solicitările rea
lului. El urmărește marile
mutații prin reacțiile oa
menilor, care nu sint nici
odată conformiste sau gata
făcute. Predomină oamenii
deveniți personaje cu o
structură deosebită, pasio
nați și pricepuți, cumpă
tați și întreprinzători, adevărați și totuși parcă alții
tocmai prin perspectiva pe
care o asigură investiga
ției, la egală distanță de
idealizare sau de negare.
Această echidistanță îl
ajută să abordeze firesc
subiecte mai delicate, să
propună imagini inedite.
Viața unui mare oraș ca
Bucureștiul este adesea
surprinsă din perspectiva
unui tinăr pe care munca
in uzină il maturizează,
dar și din aceea a unor
oameni cu răspundere în
conturarea
unor
mari
obiective. Capacitatea de a
surprinde fizionomii în
mișcare.
de a face din
personaj stare interioară și
din interlocutori personaje
mi se pare caracteristic
pentru felul lui
Răzvan
Bărbulescu de a scrie re
portajul. Crochiurile lui
rămîn ca o mărturie pe
care timpul nu o va uza
ușor.
A apărut, de la o vre
me, și o altă categorie de
reportaje, regionale, ca să
nu le spunem altfel. Ele
aparțin unor publiciști care
își desfășoară activitatea

la ziare județene și și-au
alcătuit in ultimul timp
volume pornind de la acti
vitatea lor cotidiană sau
săptăminală. Așadar, ală
turi de reportajul cu des
chidere spre întreg mapa
mondul, cultivat de cîțiva
împătimiți ai călătoriilor
intercontinentale, de repor
tajul de cuprindere națio
nală, a apărut acum și re
portajul de cuprindere ju
dețeană. Are vreo impor
tanță aria de investigație ?
Transmite această carte de
reportaj marea respirație
a lumii sau conservă izul
provincial al locurilor unde
nu se intimpla mare lu
cru ? Nimic din toate aces
tea nu se datoresc spați
ilor investigate, dimensiu
nilor planetare sau restrinse la un cerc de cițiva
zeci de kilometri. Autorul
este singurul in stare să
forțeze spațiul, să compri
me timpul în cărți care
să-i reziste. Am citit două
cărți despre județul Buzău :
„Locul de lingă inimă",
de Dumitru Ion Dinca, și
„La noapte, cotidianul", de
Corneliu Ștefan, aparținind
unor publiciști care își
desfășoară activitatea la
ziarul local. Coroborate,
volumele oferă o imagine
fidelă a’ mutațiilor esen
țiale petrecute aici. Orașe
le îi atrag spre „fascinan
ta aventură" a cunoașterii.
Dumitru Ion Dincă scrie
adesea autobiografic cind
recunoaște că „orașul il
primise alături de oamenii
lui“, se implică în chiar
devenirea rapidă a județu
lui. El - vede „romantici in
salopete", fie că sint mun
citori la marile unități in
dustriale din municipiu,
■constructori pe șantierul
de la Siriu. pionieri con
structori de aeromodele,
oameni de știință. Imagi
nea caleidoscopică este do
minantă, autorul are un
acut simt al concretului,
parcă paradoxal opusă ten
tației romantice a hiperbolizării. Corneliu Ștefan este
mai matur, de unde și
senzația de profunzime, de
scriere gîndită să reziste
dincolo de apariția cotidia
nă. „La noapte, cotidianul"
este o carte densă, nu
numai bine informată, dar
care face din informație o
calitate intrinsecă a repor
tajului, armătura lui ar
tistică. Și aria preocupări
lor este mult mai largă,
captînd pulsul prezentului,
cu ritmul lui industrial
năvalnic, cu starea de șan
tier, dar și cu largi și fru
mos desenate acolade în

istorie și în cultură. Ală
turi de fabrica de sirmă,
de geamuri, de barajul de
la Siriu, de carierele de
nisip, de chipuri de mun
citori, maiștri, ingineri,
elevi, gospodine, o adevă
rată panoplie imagistică a
cotidianului, intîlnești con
siderații despre cetatea Ramidava. obiceiul „Drăgaica“, despre toponimicul
Rîmnicului, călătorii in
spațiul culturii cu referiri
la Cârlova, Andreescu, V.
Voiculescu și mai ales
Brâncuși, autorul a două
lucrări destinate Buzăului.
Cei doi reporteri fac. ast
fel, prin scrisul lor dovada
peremptorie a unei vocații
reale și deși aria de in
vestigare e restrînsăj cu
prinsul nu este cu nimic
inferior altor lucrări inspi
rate de multe alte meri
diane.
In spațiul frumoasei ini
țiative a editurii „Emiriescu“ de a da gir în colecția sa
„România azi" unor autori
cu circulație mai restrinsă
apar, din păcate, și unele
semne mai puțin încu
rajatoare, o surprinzătoare
oscilație a nivelului publi
cistic sesizabil in unele
cărți. Chiar și in cele amin
tite găsim pagini care ar
fi necesitat mai multă stă
ruință de informare și re
dactare. Altele însă pri
mesc cu prea mare ușurin
ță girul editorial, ceea ce
duce inevitabil la scăderea
nivelului publicistic. De
pildă, „Inscripții in cărbu
ne". de Costea Marinoiu,
este prea puțin reportaj,
cu atit mai puțin literar.
Impresia de alcătuire pri
pită, lipsa de elaborare,
grija minimă pentru ținuta
artistică sint tot atîtea im
pedimente în calea citito
rului de a capta informa
ția destul de largă ce se
oferă sub forma unui bu
letin, în acest caz este clar
că nu tot ceea ce este util
intr-un cotidian sau săptămînal este valabil și in
tr-un volum. Cartea are —
mai trebuie s-o spunem ?
— legi mai aspre și încre
dințarea ei minții și inimii
cititorului presupune un
drum creator superior.
Cărțile de reportaj apărute
în această colecție fac ele
însele dovada potențialului
publicistic al multor autori
de a propune cititorului
pagini durabile, autentice
sondaje într-o epocă de
mare dinamism, chipuri de
oameni memorabile, ade
vărate efigii ale vremii.

Emil VASILESCU

Opinii actuale
Citim in revista „Va
tra" (nr. 4, 1986) „Un
interviu al lui Liviu
Rebreanu" (inedit ori
mai puțin cunoscut)
extrem de interesant
prin opiniile pe care
ctitorul romanului ro
mânesc modern le emite despre structura
prozei si specificul
național, relația scrii
torului cu publicul ci
titor, precum si măr
turisiri despre proce
sul de creație, arta
scrisului s-a. Sint opi
nii care, fără excepție,
își păstrează intreaga
actualitate. Cum ar fi,
de exemplu, acelea
dovedind respect si
prețuire pentru mun
ca si opera literară a
scriitorilor contempo
rani, unii mai tineri
decit el. Cezar Petres
cu („recreează o lume
românească tocmai in
epoca aceasta de mare
frămintare,
postbe
lică"), I. Peltz '(„mate
rialul uman destul de
interesant ce prezin
tă" în „Calea Văcă
rești"). Gala Galaction
(„Eu il cred un foarte
mare nuvelist pe Ga
laction"), Camil Pe
trescu („un creator
foarte fin"), Gib. I.
Mihăescu („Eu am ve
rificat talentul lut Gib
Mihăescu in unele nu
vele și mai ales in
„Rusoaica", unde cre
ează o atmosferă, ti
puri. si un psihologism
aparte"). Ionel Teodoreanu („Este așa de
bogat și puternic su
fletul lui, incit nu
ajunge complet să se
obiectiveze si este așa
de încărcat de frumu
sețe...") se bucură de
calda apreciere a auto
rului lui Ion și al
■Răscoalei. Insă respec
tul scriitorului pentru
opera colegilor sau
contemporanilor săi nu
se traduce intr-o ad
mirație totală, necriti
că, ci in franchețea,
plină de delicatețe in
expresie, cu care iți
formulează si rezerve
le, sesizind cu acuitate
lacunele din creația unor confrați. Este, să
recunoaștem, un mo
del de atitudine lite
rară exigentă, obiecti
vă șl cordială din

partea unui scriitor de
la care se mai poate
învăța mult. Nu lipsi
te de interes sint apoi
și considerațiile care
țin de sociologia lite
raturii : „Este la noi
la modă romanul, are
succes, dar să ne fe
rim de-a-l comercia
liza. E o mare primej
die pentru roman.
Dacă nu vrem ca peste
cițiva ani să ne pier
dem cetitorii, să fim
respectuoși față de noi
înșine și față ae ceti
tori. Să fim cinstiți ca
scriitori (...). Daca ră
mânem. la concepția
anul și romanul, atunci
o muncă de 15 ani se
pierde (...). încă o
dată, nu sintem obli
gați să, scriem un ro
man și să-l dăm pu
blicului in fiecare an.
Aceasta, chiar din
punct de vedere egoist
(...). Cetitorul odată
păcălit, te va evita".
Cu privire la datoria
literaturii de a recep
ta frământarea socie
tății românești după
primul război mon
dial, scriitorul no
tează: „Sint anumtți
scriitori ce, concomi
tent cu această fră
mintare, nu găsesc ni
merit decit să scor-,
mone in jarul ființei'
lor, care nu spune, din
păcate, nimic. Balzac
e mare pentru că in
epoca lui de frămintare a știut să vadă
frămîntarea". Cunos
cut pentru respingerea
literaturii teziste, de
clarative, Rebreanu nu
ezită să afirme : „Un
sentiment al meu in
terior este ca fiecare
egrte a mea (...) să
aibă o influentă etică.
Nu sint moralist, dar
nu-mi pot închipui că
o carte este o simplă
jucărie. !n acest caz
scrisul ar deveni inutil
(...) n-am putut admi
te arta' ca o simplă
jucărie de frază, fără
conținut".
Cit. de actuale sint,
confruntate cu opinii
asupra unor lucrări de
azi. opiniile marelui
scriitor ! Concluzia ?
Să-i recitim perma
nent pe clasici.

M. COSTEA

*

• UN CRÎMPEI INEDIT DIN
LUPTA ȚĂRANILOR PENTRU LI
BERTATE. Publicația „Arhivele Olteniei"

V

*
I

nr. 4 din 1985 comunică, sub semnătu
rile lui Toma Rădulescu și Veronicăi Vasilescu, un' document inedit aflat în co
lecțiile Muzeului Olteniei ; . el evocă un
episod din lupta unor moșneni din Fierăști — Vîlcea pentru păstrarea ocinilor
și libertăților lor îmootriva tendințelor acaparatoare ale marilor boieri. Documen
tul — datat 18 ianuarie 1619, din vremea
domniei lui Gavrilă Movilă — vorbește dc
hotărîrea și dirzenia cu care luptă un
grup de țărani de aici spre a-și apăra pă
mintul. „pentru că este a lor veche ți
dreaptă ocină și de dedină, din moși. din
strămoși". Ei obțin in cele din urmă drep
tate, domnitorul decizînd ca vrednicii moș
neni din Fierăști „să-și țină moșiile lor
cu pace. Si să le fie ocină de moștenire
și de ohabă fiilor și nepoților și străne
poților în veac".

• MANUSCRISUL ORIGINAL
AL UNEI CAPODOPERE CANTEMIRIENE. în cadrul Facultății de isto-

I

*
*
î
I

*
*
*

așezărilor umane, necropola de la Mihălășeni, județul Botoșani, s-a dovedit a fi,
după trei campanii de săpături, una din
cele mai mari de la începutul epocii migrațiilor — ne scrie arheologul Octavian Liviu
Sovan, de lă Muzeul județean Botoșani.
Analiza materialului arheologic, recoltat din
cele 250 morminte descoperite pină în pre
zent ,permite formularea unor concluzii
interesante în ceea ce privește epoca res
pectivă. O surpriză a constituit-o descope
rirea unui castron cu trei toarte. între ele
fiind incizate trei reprezentări identice,
după o monedă romană, figurînd bustul
unui împărat roman. Ceramica. însoțită de
unelte, podoabe, obiecte de port, pahare
din sticlă, piepteni etc., demonstrează o
abundentă și bunăstare remarcabile ilus
trate și prin obiecte de import rare, aduse
de la mari depărtări. Atrag atenția citeva
medalioane de sticlă cu motive ce se re
găsesc extrem de rar. precum cel al lui
Daniel in groapa cu lei. motiv inspirat de
iconografia paleocreștină. Descoperirile de
la Mihălășeni pun într-o nouă lumină ca
racterul complex al relațiilor comerciale
și spirituale ale locuitorilor zonei cu lumea
romană, atestînd o civilizație cu repere
■ calitative remarcabile. intr-o perioadă
zbuciumată din istoria țării.

Realitatea cotidiană, izvorul artei angajate
Gen publicistic . cu res
pectabilă vechime, chiar
dacă abia in ultimele de
cenii s-a situat decisiv în
primele pagini ale cotidianelor sau săptămînalelor,
reportajul atrage în ultimul
timp tot mai insistent
atenția editurilor. Faptul
in sine nu ar trebui să
surprindă prea mult, dată
fiind puternica tradiție a
reportajului.
Se poate spune că el a
ajuns să se impună mai
ales prin cărți, dacă ar fi
să amintim numai de „în
semnările..." tui Dinicu
Goiescu, „Pseudokynegeticos“ al lui Odobescu sau
„România pitorească" a lui
Vlahuță și pină in zilele
noastre, la „Cartea Oltu
lui" de Geo Bogza, repor
tajele lui Paul Anghel, Pop
Simion, loan Grigorescu,
Traian Coșovei, Ilie Purcaru ș.a. Mult timp insă,
printr-o confuzie voită sau
doar intimplătoare, genul
și-a Înstrăinat o parte din
virtuțile literare care-1
făceau compatibil cu exis
tența de durată a cărții,
pentru a se dedica predo
minant, uneori exclusiv,
consemnării nefiltrate ar
tistic a realității cotidiene.
A apărut astfel „reporta
jul informativ", de fapt o
informație excesiv dezvol
tată, necesar, desigur, dar
care s-a confundat o
vreme cu reportajul lite
rar, impingindu-1 pe aces
ta din urmă spre periferia
revistelor de cultură. Doar
efortul de durată al unei
întregi -generații de scri
itori și publiciști desfășu
rat în ultimpl sfert de
veac a repu: în drepturi și.
mai ales, a redat repor
tajului capacitatea de in
vestigare a realului cu
mijloace artistice.
Regăsirea tradiției, vitală
în orice cultură, a însem
nat in acest domeniu mai
mult decit mnodarea fire
lor cu cele mai prestigioa
se experiențe cuprinse in
opere. Incorporarea unei
reajjtăți în plină și masivă
transformare, cu multiplele-i fațete, cu lumini și
umbre, a solicitat reporta
jul și pe reporteri la un
mare efort de innoire, in
primul rind in viziunea de
ansamblu și, concomitent,
în mijloace. Rezultatele,
vizibile in lucrările repre
zentative ale unor autori
cunoscuți, au refăcut pres
tigiul genului și i-au des
chis noi căi de investigare
a realului. Reportajul a
explorat în aceste ultime
decenii, cvasitotalitatea e-

j

rie-filosofie a Universității din București,
a luat ființă, cu cîtva timp in urmă, un
laborator de studii otomane, ca formă
postuniversitară de perfecționare a tineri
lor profesori, cercetători, arhiviști și mu
zeografi, in domeniul osmanisticii. in spe
cial al relațiilor româno-otomane, aborda
te intr-o viziune interdisciplinară și com
paratistă.
Suita comunicărilor — deja numeroase —
prezentate în cadrul laboratorului a fost
inaugurată de contribuția prof. dr. Virgil
Cândea, care a prezentat auditoriuMl pa
sionanta „aventură" a descoperirii manu
scrisului original al „Istoriei Imperiului otoman" de Dimitrie Cantemir, in bibliote
ca Houghton a Universității Harvard din
S.U.A. Această excepțională descoperire,
care pune Tn lumină — o dată în plus —
aria mult mai largă de circulație, pe plan
universal, pe caro au avut-o marile va. lori ale culturii române, va permite pen
tru prima oară realizarea unei ediții cri
tice a celei mai însemnate și vestite ope
re cantemiriene, pe baza textului integral
și autentic al învățatului principe, de care
n-au ținut seamă, in suficientă măsură,
primii săi editori — ne comunică dr. Mi
hai Maxim, vicepreședinte al laboratorului.

I—

Grupaj realizat de

Silviu
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Convorbiri româno-irakiene
Vineri a sosit in Capitală, intr-o
vizită oficială in tara noastră. Tariq
Aziz, viceprim-mfnistru și ministru
al afacerilor externe al Republicii
Irak, la invitația tovarășului Ilie
Văduva, ministrul afacerilor externe

al Republicii Socialiste România. în
aceeași zi, au început convorbirile
intre ministrul afacerilor externe al
României și viceprim-ministrul și
ministrul afacerilor externe al Ira
kului.
(Agerpres)

PAGINA 5

DOLJ : Noi apartamente pentru oamenii muncii
în perioada ce a trecut din acest
an. Trustul de antrepriză generală
construcții-monta.i Dolj a predat
„la cheie" 500 de apartamente, cu
33 mai multe față de prevederile
de plan, amplasate îndeosebi in car-

tierele Rovine. Lăpușului si Calea
Severi nului. De menționat că in
acest an a început la Craiova con
strucția unui nou ansamblu urbanistic. ..George Enescu", care in finai va avea aproape 3 000 de apartamente. (Nicolae Băbălău).

JMN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI

IAȘI : Se extinde rețeaua comercială

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Sue
diei, ambasadorul acestei țări la
București, Per Bertil Kollberg, a
oferit vineri o recepție.
Au participat miniștri, membri ai
conducerii unor ministere și institu

ții centrale, oameni de cultură și
artă, generali și ofițeri, ziariști.
Au fost prezenți șefi, de misiuni
diplomatice acreditați în țara noastră.
(Agerpres)

Concomitent cu înnoirea cartie
relor prin frumoase blocuri- de lo
cuințe. in municipiul lași, ca si la
Pașcani. Hîrlău și Tîrgu Frumos se
extinde rețeaua de magazine co
merciale si de unități prestatoare
de servicii către populație. Aseme
nea unități s-au dat in folosință in
acest an la parterul multor blocuri

Ilustru inventator și savant patriot
în acest an, la 7 iunie, se împli
nesc 100 ani de la nașterea lui Henri
Coandă, ilustru savant și inventator,
pionier al aviației mondiale, creato
rul avionului propulsat cu reacție,
descoperitorul efectului gazodinamic
care ii poartă numele, personalitate
multilaterală ale cărei idei vor sluji
încă multe decenii la crearea de noi
soluții tehnice și noi tehnologii în
cele mai variate domenii, savant pa
triot care a contribuit într-o măsură
de netăgăduit la afirmarea pe plan
internațional a geniului poporului
român.
Născut la București, și-a inceput
studiile la Școala ..Petrache Poenaru“. le-a continuat la Liceul „Sf.
Sava““ și apoi la Liceul militar
din Iași, luind bacalaureatul în anul
1903, ca șef de promoție. Din această
vreme, H. Coandă a fost marcat de
personalitatea unor iluștri dascăli,
printre care Alexandru Xenopol și
G. Ibrăileanu. Spiritul său inventiv
s-a manifestat încă de timpuriu : la
numai 14 ani făcea planurile și în
cerca să realizeze o mașină de treie
rat grîu acționată cu energie eoliană,
în anul 1903, la 17 ani, construia la
București, pe Dealul Spirii, un avion
miniatural, propulsat prin două ra
chete cu combustibil solid. Dornic
să-și desăvirșească educația în dome
niul științelor tehnice, H. Coandă re
nunță la cariera militară (intre timp
urmase școala de ofițeri de artilerie
din București) și pleacă, mai intii la
Politehnica din Charlottenburg —
Berlin, apoi la Universitatea din
Liăge și la Institutul de electroteh
nică din Montefiore. Se înscrie in
continuare la Școala superioară de
aeronautică și construcții mecanice
din Paris, pe care o termină in anul
1910, de asemenea ca șef de promo
ție.
Perioada studiilor superioare a
fost, totodată, perioada în care enun
ță șl materializează cîteva din con
ceptele, ideile și soluțiile care îi vor
aduce o binemeritată faimă pe plan
internațional. Astfel, sprijinit de
personalități ca Gustav Eiffel, Paul
Painlevâ, Sârieux, realizează o in
stalație de încercări aerodinamice eu
ajutorul căreia efectuează experien
țe pe modele de aripi de avion pe o
locomotivă cu care a rulat, cu viteze
de pină la 95 km/oră, pe traseul Pa
ris — Saint Quentin. Rezultatele,
care cuprindeau și idei precursoare
de mare valoare (ca profile groase cu
fante de bord de atac), le-a comu
nicat la Școala superioară de aero
nautică și le-a publicat in revista
„La Technique Aăronautique" din
iulie 1910. Tot în perioada studiilor
premergătoare marilor sale realizări
menționăm construirea unei suflerii
aerodinamice cu fum pentru vizuali
zarea mișcării aerului in jurul aripi
lor, ca și construirea unui avionplanor, împreună cu Gianni Capronl
și cu Joachim (1907—1909).
Realizarea care i-a adus celebritatea, situîndu-1 printre ■pionierii
aviației in general, și ai aviației mo
derne în special, este fără îndoială
prototipul său de avion. „Coandă1910", prezentat la cel de-al doilea
Salon internațional de aeronautică
din Paris, unde a constituit punctul
de atracție al expoziției. Avionul
său era caracterizat prin numeroase •
elemente originale, intrate mai tîrziu
în uzul curent al construcției de
avioane : aripă groasă cu fantă de
bord de atac pentru îmbunătățirea
calităților de zbor, de decolare și
aterizare, construcție bilongeron cu
nervuri, lise și înveliș rezistent, ame
najarea în aripi a rezervoarelor de
combustibil și lubrifianți etc. Dar
elementul revoluționar al aparatului
său ii constituia sistemul de propul
sie fără elice : un compresor centri
fugal acționat, de un motor cu piston
refula aerul intr-o cameră de com
bustie inelară, în care combustibilul
era pulverizat prin mai multe injectoare, aprinderea efectuindu-se cu
ajutorul gazelor de eșapament ale
motorului cu piston. Apoi gazele arse
treceau în două ajutaje reactive, si
tuate de o parte și de alta a fuselajului. Examinind sistemul de pro
pulsie imaginat de Coandă, consta
tăm că acesta cuprinde toate ele
mentele turboreactoarelor care echi
pează actualele avioane de mare vi
teză, singura deosebire fiind înlo
cuirea turbinei cu gaze (necesară
pentru antrenarea compresorului) cu
un motor cu piston. Dacă un con
structor de motoare cu reacție de
astăzi ar dori să realizeze un aseme
nea motor cu materialele, posibilită-

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 7 iunie, ora 21 — 10 iunie,
ora 21. In țară : Vremea va fi in gene
ral răcoroasă, cu cerul temporar noros.
Vor cădea ploi locale care vor avea șl
caracter de averse In vestul, centrul șl
nordul țării. în rest, ploile vor II izo-

BIHOR. Timp de o săptămină, Ia
Oradea s-a desfășurat cea de-a
12-a ediție a „Săptăminii univer
sitare orădene". Manifestarea, or
ganizată sub egida Consiliului educațtei politice șl culturii socia
liste al județului Bihor, s-a desfă
șurat sub genericul „Cercetare
științifică — progres tehnic — per
fecționare profesională". în acest
context, ati fost abordate probleme
prioritare vizind aportul cercetării
științifice la înfăptuirea programe
lor de modernizare și organizare
superioară a producției, in creș
terea eficientei economice, rolul

țile și tehnologiile care existau in
urmă cu 80 ani. nu ar avea de ales
decît soluția imaginată de Coandă.
pe vremea cind avea mai puțin de
24 de ani.
Anul 1910 Constituie, totodată, și
anul in care un om, Henri Coandă,
a efectuat primul zbor cu un avion
propulsat cu reacție. După închide
rea salonului de aviație, in decem
brie 1910, pe cimpia de la Issy-lesMoulineux (lingă Paris), Coandă in
tenționa să efectuezp o rulare preli
minară la sol cu avionul său. Intrigat de faptul că jeturile de gaze fierbinți
(flăcări) de la motor se lipeau de
conturul fuselajului (efect numit mai •
tîrziu „Efectul Coandă"), nu și-a dat
seama decît în ultimul moment că
avionul său zbura în fapt la o mică
distanță de sol, apropiindu-se in mod
periculos de unL zid ce mărginea
cîmpul. Instinctiv, a încercat să for
țeze brusc aparatul pentru a trece
peste zid, manevră care s-a soldat cu

100 de ani de la nașterea
lui Henri Coandă
accidentarea, urmată de incendierea
avionului. Temerarul inventator a
fost între timp aruncat din carlingă.
Lipsa de mijloace materiale l-a
împiedicat să reconstruiască avionul
„Coandă-1910“, apărut poate cu treipatru decenii prea devreme. Mai tirziu, in momentul in care primele
avioane cu reacție au inceput să
zboare cu viteze mari, meritul lui
Coandă a fost apreciat cum se cu
vine, fiind recunoscut ca „părintele
aviației reactive". De altfel. începind
cu anul 1950. numeroase publicații de
specialitate din diferite țări europene
și de pe alte continente au recunos
cut prioritatea compatriotului nostru.
Personalitatea lui Henri Coandă,
inginer, inventator, savant patriot
este deosebit de complexă și se ilus
trează prin activitatea sa neobosită,
prin meritele și realizările sale in
domenii dintre cele mai diferite. Ast
fel, in domeniul aeronauticii con
struiește in Anglia mai multe tipuri
de avioane, denumite „BristolCoandă". printre care și primul bimotor din lume. în Franța, constru
iește în 1916 un avion pentru obser
vații de artilerie. în același timp,
imaginează și realizează un dispozitiv
pentru lansarea torpilelor, un aparat
de ochire pentru avioane militare,
un tun fără recul pentru avioane,
o sanie propulsată cu motor cu
reacție. Se preocupă de înlocuirea
metalelor cu alte materiale, proiectind, de exemplu, rezervoare de
combustibil din beton, vagoane și
cisterne de cale ferată din beton ș.a.
După primul război mondial, in
1918, construiește primele elemente
prefabricate pentru locuințe, realizind și materialul denumit bois-beton, utilizat, de pildă, pentru deco
rarea interioară a Palatului Cultu
rii din Iași,
în lumea științifică, H. Coandă
este cunoscut in primul rind ca un
deschizător de drumuri in mecanica
fluidelor și aerodinamică prin descoperireâ efectului care, de peste
50 ani, ii poartă numele (la propunerea unor iluștri savanți ca A. Metrai și Theodor von Kârman). Pri
mele aplicații ale „Efectului Coandâ“ le-a propus însuși autorul în di
ferite domenii ca : aviație (aerodina
sa lenticulară, cu posibilități de ate
rizare și decolare la Verticală),
acustică (amortizoare de zgomot),
motoare de
randament sporit,
pulverizatoare, electoare, sisteme de
transport etc. La scurt timp, multi
alții au preluat și aplicat fenomenul
descoperit de el la dispozitive de
automatizări (pneumonică), sisteme
de sustentație și propulsie a vehiculeior aeriene, pentru deviația jetului turboreactoarelor, aparate medi
cale (inimă-plămin artificial fără
piese mobile), dispozitive de ejecție
pentru ventilație etc. Toate aceste
realizări, ca și multe altele, se bazează pe cele peste 200 brevete ale
inventatorului.
Dar Henri Coandă a fost un
precursor și deschizător de drumuri
și in alte domenii ale științei și teh
nicii : instalații solare pentru desali
nizarea apei de mare, fiziologie ve
getală (studiul mecanismului trans
miterii sevei in plante), inginerie

late. Vintul va suflă slab pînă Ia mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 9 șl 19 grade, izolat mai
coborite in depresiuni, cele maxime
intre 17 șl 27 de grade, local mal ridi
cate.
Tzolat, condiții de
grindină.
Local, ceață dimineața. In București :
vremea va fi in general răcoroasă, • În
deosebi la Începutul intervalului. Cerul
va ti temporar noros, favorabil ploii
de scurtă durată. Vtnt Slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 12 șl 15 grade, cele ma
xime intre 23 șl 25 de grade.

universității cultural-știlnțiflce în
perfecționarea profesională a oa
menilor muncii. La Institutul de
subingineri din Oradea au fost în
fățișate realizări șt preocupări ale
specialiștilor de aici in domeniul
obținerii energiei electrice din apeie geotermale, în timp ce urî
mare număr de cadre universitare
din București. Iași, Timișoara,
Cluj-Napoca. Tîrgu Mureș și Ora
dea au prezentat și dezbătut nou
tăți ale cercetării științifice medi
cale. agricole, pedagogice, electroenergetice. mecanice, precum și

biologică, avind aplicații la Îngrășă
minte organice, tehnologii și activi
tăți pe fundul oceanelor, prospec
țiuni geologice, fizica cristalelor de
zăpadă. Descrierea personalității lui
Coandă ar fi incompletă dacă nu am
menționa cultura sa, farmecul său.
preocupările sale pentru sculptură
(a fost și prieten apropiat al mare
lui C. Brâncuși), echitație, turism.
Cu deosebire se cuvine reliefată
atitudinea sa față de progres, față
de viață, față de patria sa. Deși po
sibilitățile reduse ale României de
la începutul’ secolului l-au silit să
trăiască mulți ani departe de țară,
totuși, a rămas tot timpul cetățean
roman. în 1967 a venit în țară pen
tru a participa la un simpozion or
ganizat de Academia Republicii So
cialiste România, consacrat „Efectu
lui Coandă", cu prilejul căruia Insti
tutul politehnic din București i-a
decernat titlul de „Doctor Honoris
Causa". A fost primit de către con
ducătorul partidului și al țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Printre
declarațiile lui Henri Coandă publi
cate în presa vremii se găsesc cu
vinte ca „Sînt mindru că sint cetă
țean al Rpmâniei" (România liberă,
din 20 iulie 1967), „Voi reveni curînd
in România" (Munca, din 20 iulie
1967). într-adevăr. la scurt timp, sa
vantul revine definitiv în tară. Aca
demia Republicii Socialiste România
l-a ales, in anul 1971, ca metabru
titular, iar prin Decret al Consiliu
lui de Stat i s-a Încredințat funcția
de consilier cu rang de ministru la
Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România. în același an. acad.
H. Coandă este numit președinte de
onoare al Institutului de creație ști
ințifică și tehnică din București, in
cadrul căruia colaboratori apropiați
și cadre tinere au beneficiat de În
drumarea sa.
Savantul s-a stins din viață in di
mineața zilei de 25 noiembrie 1972.
la București. Opera sa a adus glorie
patriei in care s-a născut și și-a pe
trecut ultimii ani. iar ideile sale vor
genera noi progrese pe tărimul știin
ței și tehnicii.

Prof. <1r. docent
V. N. CONSTANTINESCU

din noile cartiere ale municipiului
Iași, precum si in centrele civice
din celelalte orașe. Cu acestea, nu
mărul unităților care funcționează
în spatii comerciale «instruite la
parterul noilor blocuri de locuințe
sau in complexe separate se ridică
la peste 2 550 in județul Iași. (Ma
nolo Corcaci).

tV
13,00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămină (color)
• „Dragi mi-s cîntecele mele" —
melodii populare • Gala desenu
lui animat • O melodie in primii
audiție • Azi. in anul 65 al parti
dului : „Noblețea muncii". Repor
taj • Clntecul cuvintelor — mo
ment poetic • Noi înregistrări cu
formația „Bony M“ • Un tablou
din Galeria Națională : „Atacul
de la Smîrdan" • Telesport
• Autograf muzical • Marile mo
mente ale baletului
14,45 Săptămină politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedia (color)
19.50 Film artistic (color). „Marile spe
ranțe"
21.50 Telejurnal
22,00 Romanțe șt melodii
de neuitat
(color)
22,30 închiderea programului

fldministroția de Stat
Loto-Pronosport
informează:
Duminică 8 iunie are loc
TRAGEREA EXCEPȚIONALA
LOTO, a doua din acest an. în
cadrul a șapte extrageri în două
faze, care însumează 66 de nu
mere, se pot obține importante
ciștiguri în autoturisme „Dacia
1300". mari sume de bani — de
valori variabile și fixe — pre
cum și excursii peste hotare.
Biletele de 25 lei varianta au
drept de participare la toate ex
tragerile. Ultima zi de procurare
a biletelor este SÎMBĂTA. 7
iunie. TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO, prin atractivitatea și avantajele oferite, se
constituie intr-o ocazie ce nu
trebuie pierdută.
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 6 IUNIE 1986

Extragerea I : 26 60 79 4 6 64 35
50 41
Extragerea a Il-a : 11 18 77 73 90
44 27 82 25
Fond total de ciștiguri : 1 157 008
lei, din care 420 662 lei, report la Ga
tegoria 1.

DRUMURILE NOULUI
Desigur, în nici o întreprindere
industrială, in nici o unitate eccnomică drumurile noului nu sint
' ușor de străbătut. Dar cu atît mai
mult ele nu sint ușoare atunci ci
___
nd
se referă la căile noi de dezvoltare
ale unei int.regi economii naționale.
— Iar economia noastră — ne
spunea un reputat economist de la
Consiliul Național pentru Dezvol
tarea Tehnicii din Budapesta — a
pășit în cincinalul 1986—1990, ca
urmare a directivelor Congresului
al XIII-lea al P.M.S.U., pe un ase
menea drum nou.
Într-adevăr, sarcinile și obiecti
vele stabilite pentru dezvpltarea
economiei R.P. Ungare în noul cin
cinal sint impresionante. Ele au in
vedere, după cum ni se explica,
re’alizarea treptată a inviorării creș
terii economice, prin afirmarea gra
dată a factorilor intensivi. Noile
direcții ale strategiei economice au
drept Scop accentuarea desfășurării
factorilor calitativi și creșterea com
petitivității pe piața externă, care
se vor înfăptui pe calea accelerării
progresului tehnic, a reducerii con
sumurilor de materii prime, mate
riale și energie, a raționalizării
utilizării forței de muncă in reali
zarea fiecărui produs. Se prevede —
in vederea unei modernizări eco
nomice structurale, dezvoltarea se
lectivă, care îmbină dezvoltarea
dinamică a ramurilor și produ
selor competitive, rentabile și
menținerea nivelului atins în anumite sectoare cu reducerea pro
ducției în alte domenii, inclu
siv sistarea unor producții ne
eficiente. în concordanță cu exifențele progresului tehnico-științiic. contemporan, se preconizează
dezvoltarea cu precădere a dome
niilor tehnicii de vîrf. Astfel, elec
tronica, microelectronica, robotica,
tehnica vidului, chimia de sinteză
fină și mic tonaj urmează să se
dezvolte cel mai dinamic. în ace
lași timp, creșterea flexibilității
economiei, a capacității ei de adap
tare la noile condiții și cerințe
presupune, in concepția dezvoltă
rii intensive, perfecționarea între
gului sistem de conducere a eco
nomiei naționale.
Cum se acționează, practic, pen
tru materializarea tuturor acestor
importante direcții și obiective de
( dezvoltare ?
Ne sînt prezentate fapte, preocu
pări, rezultate. Ni se arată titluri
de articole, sublinieri din comuni
cate oficiale, aprecieri și gînduri
ale unor cadre de conducere
ale economiei publicate în di
ferite ziare și reviste. Notăm
cîteva: „în 1986, producția industria
lă ungară va crește cu 2—2.5 ia
sută": „Fără o mai bună luare în
considerare a cererilor de pe piața
externă nu vom putea asigura creș
terea exporturilor": „Obiectiv prini clpal — creșterea cu 5 la sută a pro-

ductivității muncii"; „Atenție între
prinderilor cu eficiență redusă :
îmbunătățirea spiritului de gospo
dărire este esențială pentru redre
sarea
acestora". Le
regăsim
apoi, uneori la dimensiuni cu
mult amplificate, vizitind dife
rite întreprinderi și instituții, discutînd cu ingineri și economiști, cu
oameni de- știință și muncitori.
Așa cum aveam să ne convingem,
bătălia pentru înfăptuirea obiecti
velor noii strategii economice sta
bilite de Congresul P.M.S.U. se des
fășoară cu succes în numeroase di
recții, pe multiple planuri, depășind
uneori greutăți inerente, alteori
invingînd inerții, vechi obișnuințe
și mentalități. La Consiliul Național
pentru Dezvoltarea Tehnicii ni se atrăgea în mod deosebit atenția asu
pra preocupării colectivelor mun
citorești pentru înlăturarea risipei,
1NSEMNARI
DIN R. P. UNGARA

pentru economisirea materiilor pri
me, materialelor și energiei. „A
lucra eficient înseamnă a lucra
economicos". Această cerință a unei
economii moderne a devenit in
ultimul timp deviza sub care iși
desfășoară activitatea în cadrul
întrecerii socialiste numeroase co
lective muncitorești : constructorii
de mașini de la renumitele uzine
..Csepel", minerii din Tatabănyâ.
constructorii de motoare din Gydr,
siderurgiștii din Dunaujvâros sau
muncitorii Centralei de produse
tehnice din cauciuc „Taurus". în
1985. producția acestei centrale,
spre exemplu, a fost cu 20 la sută
mai mare ca .în 1981. în schimb,
consumul de energie nu numai că
nu a crescut deloc, ba dimpotrivă
s-a și redus. Directorul comercial
al acestei mari unități economice
ne spune că lupta pentru eco
nomii a început in primul rînd
prin introducerea unei evidențe
stricte a fiecărui kilowatt-oră, a
fiecărui litru de combustibil lichid
sau metru cub de gaze consumat
pe fiecare unitate de produs. Ac
țiunea pentru mai buna gospodă
rire a materialelor și energiei, îm
potriva risipei a fost lansată astfel
de Pe o bază strict științifică, urmărindu-se mai buna organizare a
muncii fiecărui lucrător Ia fiecare
fază si operație de lucru. Pe de altă
parte, pe baza concluziilor desprin
se din statisticile întocmite, s-âu
efectuat lucrări de modernizare a
sectoarelor mari consumatoare de
energie și pentru optimizarea con
sumului de abur, gaze, apă caldă
și energie electrică in procesele
tehnologice. Rezultatul ? în 1985
unitatea a economisit 3 500 tone de
țiței.

Sau. un alt fapt. La Combinatul
siderurgic „Dunaujvâros" a intrat
recent in funcțiune un centru de
calcul electronic, care controlează
procesul de topire a metalului și
productivitatea muncii. După opi
nia specialiștilor de aici, primele
rezultate sînt remarcabile. A cres
cut considerabil capacitatea de
producție a combinatului, care se
ridică la peste 1 milion tone de
oțel pe an, iar prețul de cost a
scăzut cu circa 6 la sută la fiecare
tonă elaborată.
La Consiliul National pentru
Dezvoltarea Tehnicii ni s-a demonstrat că, de fapt, extinderea
aplicării in producție a electronicii
urmărește, prin realizarea unor
importante economii de energie și
materii prime, creșterea eficienței
intregii activități economice. Spre
exemplu, un „croitor" electronic
introdus la Fabrica de confecții
din Szeged a condus la economi
sirea a peste două milioane forinți
anual. Cu ajutorul computerului se
asigură croirea simultană a 100 de
costume. Tehnica de vîrf ii ajută,
de asemenea, pe lucrătorii de la
întreprinderea din Szeged la con
trolul calității produselor, la rezol
varea operativă a problemelor de
planificare și organizare a muncii.
— Inițiativa „A lucra eficient
înseamnă a lucra economicos" —
spunea academicianul Tătenyi Pal,președintele Consiliului Național
pentru Dezvoltarea Tehnicii — a
determinat stimularea activității
creatoare a celor ce muncesc. Drept
argument în sprijinul acestei afir
mații ni se prezintă următoarea
situație: la tradiționalul concurs
național consacrat propunerilor in
vederea economisirii de materii
prime, materiale și energie, în 1985
au participat 3 000 de persoane
(l'ață de numai 1 000 in 1984), care
au prezentat diferite proiecte de
noi instalații sau procedee teh
nologice consacrate temei con-'
cursului și ale căror efecte econo
mice se ridică la sute de milioane
de forinți. Este semnificativ, de
altfel, că în general mișcarea in
ventatorilor și inovatorilor din
Ungaria devine un factor tot mai
activ și mai eficient al progresu
lui tehnico-științific. Anual, in
tară se fac circa 120 000 de propu
neri de raționalizări, inovații și
invenții, eu importante efecte
asupra creșterii producției, pro
ductivității muncit, economisirii de
materii prime, materiale și ener
gie.
...Planuri, preocupări, rezultate.
Expresii concrete ale perseverente
lor eforturi ale oamenilor muncii
din Republica Populară Ungară de
a contribui la dezvoltarea econo
mică ă țării, la progresul ei con
tinuu pe toate tărimurile.

Al. PINTEA

INFORMAȚII SPORTIVE

Un mod responsabil de a gîndi și lucra pentru rezultate de prestigiu
De neuitat rămîne dcea afirmare extraordinară o
canotoarelor noastre în momentele regatei olimpice
din vara anului 1984. Amatorii de sport își reamintesc
Și astăzi cu multă satisfacție că atunci echipajele ro
mânești cucereau unul după altul cinci titluri olimpice
din șase posibile, ceea ce determina o mare agenție
de presa să observe că miile de spectatori de pe ma
lurile lacului Casitas învățaseră spre finalul regatei
Imnul național al României.
La acel succes răsunător, canotajul feminin ajun
sese după o strădanie indelungată pe planul concep
ției și al muncii practice ; de atunci, se punea pro
blema, și mai dificilă, de a demonstra că victoMomentul de cotitură în concepția
si activitatea practică se situează
probabil pe la începutul anului 1977,
dacă luăm drept punct de referință
prima selecție amplă, executată la
scară națională, cind un mare nu
măr de elemente tinere au trecut
prin focul unei baterii de 34 teste
fizice și fiziologice. S-au ales numai
60 de sportive, concentrate intr-un
lot de perspectivă, care a făcut
joncțiunea cu lotul canotoarelor deja
consacrate abia peste aproximativ
doi ani. în fruntea tinerelor sporti
ve se afla o canotoare ce avea să
devină celebră la regatele olimpice
și mondiale — Sanda Toma...
Se cuvine să deschidem aici o pa
ranteză pentru a da cîteva explica
ții despre natura selecției în acest
sport dificil care este canotajul. De
sigur, la fiecare dintre ramurile sau
disciplinele sportive, selecției i se
atribuie un rol prioritar, cel puțin
in teorie. Totuși, parcă nicăieri ca
în canotaj această prioritate nil este
atit de pronunțată. în conformitate
cu specificul acestui sport, există
unele cerințe obligatorii de ordin
somatic, spre exemplu talia sau an
vergura brațelor, caracteristici fizice
care nu pot fi influențate de nici
un fel de antrenament. De aseme
nea. dacă tinăra sau tinărul. deși
înalti și vinjoși. nu dețin predispo
ziția nativă pentru rezistența in re
gim de mare forță, ei nu o vor pu
tea dobîndi prin antrenamente. Obi
ectivizarea selecției, cu ajutorul orecis și minuțios al Seriei de teste
științifice, urmărește să descopere,
relativ repede și de la bun început,
mai ales calitatea dominantă pentru
canotaj, adică această rezistentă in
regim de forță. Se înțelege că an
samblul testelor ușurează considera
bil selecția însă, totodată, o face
deosebit de restrictivă. Cum plastic

rille n-du fost rodul întimplării și al conjuncturii, ci
rezultatul unei înalte pregătiri multilaterale. Trebuie
să subliniem în acest sens că în vremea ce a urmat
regatei olimpice, inclusiv în anul curent, obiectivul
mobilizator pe care și l-au fixat canotoarele și tehni
cienii noștri se definește prin puține, dar foarte expre
sive cuvinte : „La campionatele mondiale — toate echi
pajele românești pe podium I".
Despre devenirea canotajului feminin, deci despre
evoluția lui plină de invățăntinte și pentru altă ramuri '
de sport, ca și despre campionatele mondiale din
Tuna august de la Nottingham, ne propuneai să
ne ocupăm în rindurile care urmează.

se exprima cunoscutul specialist
Victor Mociani. antrenor federal,
poarta pe care se intră spre marea
performantă este mereu deschisă,
dar ea rămine mică și foarte îngus
tă. La cele 31 de secții din tară. 40
de antrenori (ce se ocupă exclusiv
de canotoare) aplică aceeași meto
dologie unitară de selecție : totuși,
soortivele nii sînt chiar atît de nu
meroase ca in alte ramuri. Dar cit
de eficientă se dovedește această
selecție, ca și întreaga tehnologie de

Secvențe din truda — uneori la limitele imposibilului
a canotoarelor fruntașe
pregătire a viitoarelor campioane !
Cind Sanda Toma s-a retras, i-a
urmat nu mai puțin renumita Va
leria Răcilă. să-i spunem prin ana
logie „amiralul" flotilei noastre
olimpice. Acum, iată că s-a retras
și Valeria Răcilă. împreună cu alte
patru dintre campioanele olimpice —
Sofia COrban. Ioana Badea. Elena
Florea și Mariana Fricioiu. La „sim
plu", ca și în diferite echipaje celebre
vor rămine locuri goale 7 Firește,
întrebîndu-ne din punctul de vedere
al valorii de vîrf, mondiale. Iată Insă
că echipajele au fost rapid reorga
nizate. cel din barca de 8 + 1 dovedindu-se un fel de rezervor deosebit
de valoros. Acesta a fost completat
cu tinere talente, de-acum selecțio
nate și pregătite după tehnologia
științifică amintită, in timp ce echi
pajele în formulă nouă se comportă
după aceeași deviză ambițioasă :
toate reprezentantele României —
pe podium la viitoarele campionate
ale lumii. în locul Valeriei Răcilă,
a trecut „la comanda" flotilei Mă

din chimie, fizică și matematică.
(Ioan Laza).

VILCEA. în organizarea comisiei
județene de răspindire a cunoștin-*
țelor cultural-științifice și tehnice,
in stațiunea Voineasa a avut loc o
sesiune de comunicări și referate
sub genericul „Omul și muntele".
La reușita acestei manifestări și-au
adus contribuția, prin referatele
prezentate și prin evidențierea ul
timelor rezultate ale cercetării ști
ințifice în descifrarea noilor parti
cularități ecologice ale munților
din țara noastră, numeroși specia-

rioara Ciobanu-Popescu. recenta ciștigătoare a unor regate internațio
nale. Ea. ca și echipajul 2 rame
(Olga Homeghi-Rodica Arba) și cel
de 4 + 1 rame (Toader, Apostol,
Trască, Bălan + Joja) aspiră hotărit la îndeplinirea unor obiective
competiționale înalte.
Cit lucrează șl cum lucrează teh
nic sportivele noastre e o treabă de
specialitate asupra căreia nu insis
tăm. Totuși, vă vine să credeți că
Mărioara Popescu se ia la întrecere

CARNET CULTURAL
liștl de la Institutul de geografie
București, centrele de Cercetări
biologice din Cluj-Napoca. Iași și
București, precum și din alte lo
calități ale patriei. (Ion Stanciu).
ALBA. în orașul Ocna Mureș se
desfășoară în această perioadă
„Săptămină culturii și educației",
manifestare aflată la cea de-a 7-a
ediție. Programul acțiunilor cultu

cu Nicu Vlad în privința ridicării...
halterelor ? Pregătirea musculaturii
sportivei pentru forță șl rezistență
nu se face stînd in barcă, destul
de incomod, pi „pe uscat", in an
trenament nespecific. La fel se întimplă pentru solicitarea intensă a
tuturor funcțiilor organismului, cind
se recurge la alergarea pe pămint. Și acest fel de antrenament
nespecific, obligatoriu Întreg anul,
dă la iveală cifre de-a dreptul sen
zaționale. Pe parcursul unui sin
gur antrenament. Mărioara Popescu
ridică aproximativ 34 de tone, de
sigur. nu cu haltera lui Nicu Vlad
sau Andrei Socaci (acela cu șase
medalii de aur Ia mondialele și eu
ropenele de juniori desfășurate de
curînd), ci cu o halteră de 20 kg.
Totuși, indirjirea și tenacitatea cu
care o tinără sportivă ridică peste
100 tone. la trei antrenamente pe
săptămină, impresionează profund
tfi explică, de fapt, șl înaltele rezulta
te. Mărioara noastră, despre care
vorbim și căreia ii dorim să dobin-

ral-educative prevede. între altele,
organizarea unor dezbateri, simpo
zioane și mese rotunde, spectacole
de poezie patriotică sub genericul
„Cîntec pentru partid și țară",
vernisarea unor expoziții de artă
plastica. Totodată, va avea loc
prima ediție a concursului interjudețean de muzică populară „Mu
reș, pe Marginea ta". (Ștefan Dinică).
TIMIȘ. Sub genericul „Mindră
floare timișeană". în localitatea
Hitiaș s-a desfășurat a doua edi
ție a festivalului pionieresc inter-

dească medalia de aur pentru care
depune atita efort, aleargă într-un an
aproximativ 700 km. Să adăugăm la
aceasta și o cifră din antrenamentul
specific — peste 8 000 km de vislire
în barca ei. de una singură, și vom
avea o imagine, parțială, a luptei
pentru înalta performanță. Căci,
pentru ă fi performer la canotaj,
trebuie să fii bun la haltere, la aler
gare, la vislire, trebuie să realizezi,
într-un raport optim, formula : re
zistentă + forță + viteză. Abia de
aici irtcolo apar și rezultatele foarte
bune.
Aceste rezultate, înainte de a se
măsura în minute, secunde și frac
țiuni de secundă, se apreciază in
wați. Marea majoritate a indicato
rilor care stau in spatele înfăptuirii
performanței sint măsurați cu apa
ratură tehnică obișnuită, în wați.
Astfel. se obiectivizează antrena
mentul, tot astfel se determină co
rect efectele antrenamentului indi
vidual. Să nu ne închipuim nici o
clipă că tehnica și aparatura au fost
altceva decît uneltele, auxiliarele
specialiștilor. De aceea, vom eviden
ția calitatea de concepție a aportu
lui pe timp îndelungat al unor spe
cialiști cum sînt Cornel Florescu și
Sergiu Zelinschi, munca antrenorului
emerit Ion Boicu (C.N.U. București),
coordonator al lotului reprezentativ, a
colegilor acestuia la lot Doina Bălașa (C.S.Ș. nr. 1 București), Ludovic
FSldvarl (Politehnica Timișoara) și
Horia Constantinescu (Metalul Bucu
rești). De la prima selecție naționa
lă din 1977 și pină la J.O. 1984, me
rite deosebite au avut antrenorii
Maria Drăghicl (Olimpia București)
si Gheorghe Gheorghiu (Triumf
București), după cum Ion Dospineanu (Dinamo București) s-a distins
prin promovări repetate de tinere
talente pînă la nivelul lotului repre
zentativ...
Unul dintre învățămintele pe care
le oferă canotajul altor ramuri este
si acela că specialistul din sport se
cuvine să lucreze cu mijloacele pe
care i le pun la dispoziție tehnica
și știința contemporană, nu empiric,
„după ureche" sau din amintiri.
Obiectivizarea selecției și pregătirii,
pe baze științifice, cu ajutorul teh
nicii moderne, aprecierea sau chiar
prevederea unor rezultate, pornind
de la interpretarea datelor precise
recoltate, iată modalități de lucru
spre care trebuie să tindă antreno
rul din orice ramură de sport.

Valerlu MIRONESCU

județean de folclor, manifestare
cultural-artistică organizată in ca
drul Festivalului național „Cintarea României". Ansambluri ar
tistice și soliști vocali si instru
mentiști din județele Arad. CarașSeverin. Mehedinți Și Timiș au
adus pe scenă frumoase melodii,
jocuri și costume populare din zo
nele reprezentate într-un specta
col omagial dedicat patriei și parti
dului. (Cezar Ioana).
BRAȘOV. La căminul
cultural
din comuna Hălchiu. județul Bra

Campionatul mondial
de iotbal
Cel de-al 15-lea meci al turneului
final. Bulgaria — Coreea de Sud
(meci contînd pentru grupa A), s-a
încheiat la egalitate : 1—1 (la pauză,
1—0). Autorii golurilor: Ghetov (min.
11) Si. respectiv. Kim Jong-Boo
(min. 68). Starea terenului si, fireș
te. jocul au fost influențate de o
ploaie torențială.
Ieri, în grupa D, Brazilia — Algeria
1—0 (9—0), iar în grupa C, Canada—
Ungaria 0—2 (0—1). Celălalt meci
al zilei (Maroc — Anglia, din grupa
F) nu se terminase pină la închide
rea ediției ziarului nostru.
Astăzi : Mexic — Paraguay (grupa
B), Spania — Irlanda de Nord (gru
pa D) și Polonia — Portugalia
(grupa F).
NATAȚIE. La tradiționalul concurs
internațional de natatie de la Bra
tislava. sportivele românce au obți
nut victoria in opt probe. în proba
de 200 m spate. Anca Pătrășcoiu a
terminat învingătoare cu excelentul
timp de 2’H”91/100. rezultat ce con
stituie un nou record republican și
una dintre cele mai valoroase per
formanțe mondiale. O evoluție re
marcabilă a avut Noemi Lung, care
a cîștigat trei probe (200 m mixt —
2T9” ; 400 m liber — 4T7”26/100 și
400 m mixt — 4’47”46/100). La rindul
ei. Stela Pura și-a adjudecat victoria
in două probe : 200 m liber — 2’03”
09/100 (nou record național) și 800 m
liber — 8’44”05/100. Carmen Bunaciu
s-a situat pe primul loc la 100 m
spate, cu timpul de l’02”56/100. iar
Tamara Costache a ciștigat proba de
50 m liber in 25”90/100. în competiția
masculină, înotătorul român JUgrgen
Bart s-a clasat pe locul întîi la 400 m
liber.

ȘAH. Turneul internațional femlnin de șah „Memorialul Capablanca“ de la Havana s-a ____
____
încheiat
cu
victoria marii maestre sovietice Na
na Ioseliani, urmată în clasamentul
final de Dana Nuțu (România) și
Zsuzsa Makai (Ungaria). Turneul
masculin a avut doi cîștigători : ar
gentinianul Carlos Palermo și peru
anul Julio Granda. Pe locul trei s-a
clasat Vladimirov (U.R.S.S.).
• Comisia tehnică a Federației
internaționale de șah (Jungwirth.
Krogius. Schultz) a confirmat inceperea. la 28 iulie, la Londra, a me
ciului revanșă pentru titlul mondial
de șah dintre actualul campion. Gări
Kasparov, și Anatoli Karpov.-Se vor
juca trei partide săptăminal : lunea,
miercurea si vinerea. Meciul va cu
prinde 24 de partide. Primele 12 se
vor disputa la Londra, iar celelalte
12 la Leningrad. Partidele programa
te la Londra vor începe la ora 17
(ora locală).

șov. a avut loc un instructiv
schimb de experiență intre corurile
săsești din Țara Birsej pe tema
repertoriului și interpretării muzi
cii corale. După interpretarea unor
piese de către fiecare formație co
rală. a avut loc o masă rotundă
Ia care au participat compozitori
și muzicologi din Brașov. Bucu
rești și Cluj-Napoca in cadrul că
reia au fost dezbătute probleme
legate de căile și modalitățile de
îmbunătățire a repertoriului si in
terpretării muzicii corale de ama
tori. (Nicolae Mocanu).
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Mișcările de luptă pentru pace de pretutindeni se afirmă cu preg
nanță prin acțiuni desfășurate în cadrul Anului Internațional al Păcii,
* în care se subliniază dorința popoarelor de a se înfăptui dezar
* marea, de o se opri cursa înarmărilor și de a fi folosite toate resursele
umane și materiale ale omenirii în scopul dezvoltării.

I

Demonstrație de protest împotriva experiențelor
nucleare
WASHINGTON. — La Philadel
phia (Pennsylvania) a avut loc o
demonstrație de protest împotriva
i experiențelor cu armele nucleare si
’ programului de înarmări cosmice.
\ In cadrul mitingului care a urmat
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„Arborele
în grădina O.N.U.
Sfi— — ~ .. ~ .. păcii"
„ ..
central al organizației. „Protecția
NAȚIUNILE UNITE. — La sediul
mediului care ne înconjoară este
din New York al Națiunilor Unite
a avut loc o ceremonie consacrată una dintre condițiile esențiale ale
unei ordini mondiale juste, stabile
Zilei internaționale pentru protecți a mediului înconjurător. Cu acest
și pașnice. O lume pașnică în
prilej, secretarul general al O.N.U.,
seamnă, intre altele, o lume in ra
porturi pașnice cu natura" — a
Javier Perez de Cuellar, a plantat
spus, cu acest prilej, Perez de
un „arbore al păcii" — un chiparos
Cuellar.
— în grădina care înconjoară sediul
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Acțiuni consacrate protejării mediului
înconjurător și consolidării păcii

BEIJING. — O amplă acțiune a

* avut loc in Parcul copiilor din Beil jing, marcată prin plantarea de
) pomi, simbolizind necesitatea con< solidarii păcii și protejării mediului
1 înconjurător — transmite agenția
l China Nouă. Manifestarea s-a desTfușurat din inițiativa Națiunilor
\ Unite, care a propus pentru acest

NU

J

demonstrației, vorbitorii au cerut
Administrației S.U.A. să adere la
moratoriul proclamat de U.R.S.S.
asupra experiențelor nucleare si să
sisteze lucrările în cadrul Inițiati
vei de Apărare Strategică.

an acțiuni subsumate cuvintului de
ordine „Mediul înconjurător si pa
cea". Pe aceeași temă, la Univer
sitatea din capitala R.P. Chineze a
avut loc un seminar științific, la
care au participat profesori și studenți — informează agenția chineză
de știri.

<
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înarmării spațiului cosmic!

TOKIO. — Un grup de studenti
din ultimii ani ai Universității din
Hiroshima, viitori specialiști in do
meniul fizicii nucleare, au inițiat o
campanie pentru strângerea de
semnături în rîndul oamenilor de
știință din Japonia pe un apel adresat guvernului tării, în care îi
cere să nu participe la realizarea
programului american Inițiativa
de Apărare Strategică, cunoscut
sub numele de „războiul stelelor".

Planurile privind „războiul stele
lor" duc la transferarea cursei înar
mărilor în spațiul cosmic, punînd
pacea în pericol. Participarea Japo
niei la crearea unor- arme cosmice
strategice ar însemna pentru ea re
nunțarea la obligațiile asumate
anterior în domeniul folosirii in
scopuri pașnice a Cosmosului si o
abatere de Ia propriile principii
nenucleare —se relevă în apel.

Pentru lichidarea tuturor armelor de distrugere
în masa
. VIENÂ. — Preîntîmpinarea unui
? război nuclear constituie datoria
vitală a tuturor statelor*, guverne
lor si activiștilor pe tărim politic
se relevălaîntr-o
dată
)—
publicității
Vienadeclarație
de Consiliul

’ militantilor pentru pace din Austria. cea mai mare organizație
antirăzboinică din această tară. In

v

Anul International al Păcii — se
arată în declarație — mișcările
antirăzboinice trebuie să-si intensi
fice acțiunile împotriva planurilor
de militarizare a spațiului extraatmosferic. pentru Încetarea expe
riențelor nucleare si lichidarea tu
turor tipurilor de arme de distru
gere în masă.
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in preajma alegerilor din R. 0. Germană
O cuvîntare a lui Erich Honecker
BERLIN 6 (Agerpres). — Erich
Honecker, secretar general al C.C. al
P.S.U.G., președintele Consiliului de
Stat al R.D. Germane, a subliniat, în
cadrul unei cuvîntări electorale ros
tite la Karl Marx Stadt. necesitatea
întăririi mișcării mondiale care lup

tă pentru interzicerea experiențelor
nucleare, informează agenția A.D.N.
Vorbitorul a apreciat că interzicerea
experiențelor nucleare ar reprezen
ta un prim pas decisiv in direcția
eliberării omenirii de povara arma
mentului nuclear.

Conferința generala a O. I.
Șomajul pe plan mondial afectează peste 80 milioane de oameni
GENEVA 6 (Agerpres). — La Pa
sint relevate dificultățile economice
și sociale cu care sint confruntate
latul Națiunilor din Geneva conti
numeroase țări ale lumii, ca urmare
nuă lucrările celei de-a 72-a sesiuni
a fenomenelor recesioniste. decala
a Conferinței generale a Organizației
jelor economice, datoriei externe și
Internaționale a Muncii (O.I.M.). în
altor factori. Se degajă opinia că o
plenara conferinței au inceput dez
problemă de cea mai mare gravita
baterile pe marginea raportului
anual prezentat de directorul gene
te o constituie șomajul, care, potrivit
ral al organizației. Francis Blan
datelor O.I.M., afectează in întreaga
lume peste 80 de milioane de per
chard. Atit in raportul O.I.M., cit și
soane.
in luările de euvint ale delegaților

Vizita delegației Marii Adunări Naționale ORIENTUL MIJLOCIU
in Finlanda
HELSINKI 6 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceausescu,
președintele
Republicii Socialiste
România, s-au .. transmis primu
lui ministru al Republicii Fin
landa, Kalevi Sorsa, un cald
mesaj de salut, urări de sănătate și
fericire personală, de pace și prospe
ritate poporului finlandez prieten.
Mulțumind pentru mesaj, Kalevi
Sorsa a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceausescu calde
urări de sănătate și fericire persona
lă, de progres și, bunăstare poporu
lui român prieten.
Primul ministru al Finlandei a dat
o înaltă apreciere politicii active a
României, inițiativelor șefului statu
lui român vizind instaurarea pc con
tinentul european și în întreaga lume
a unei păci durabile, a înțelegerii
și cooperării.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit <le primirea de către primul mi
nistru al Finlandei a delegației par
lamentare române conduse de
Nicolae Giosan. președintele Marii
Adunări Naționale, care, la invitația
parlamentului finlandez, a întreprins
o vizită in această țară.
în cadrul întrevederii a fost re
levată contribuția importantă a con-

tactelor și dialogului la nivel înalt la
dezvoltarea colaborării intre cele
două țări și popoare, atit în domeniul
economic, cit și pe plan interna
țional.
*
Delegația Marii Adunări Naționale
a avut întrevederi cu președintele
Parlamentului finlandez, Erkki Pystynen, și cu deputați. S-a făcut un
schimb de păreri privind activitatea
și preocupările celor două foruri le
gislative, contribuția lor la dezvol
tarea continuă a relațiilor tradițio
nale de prietenie șl cooperare intre
România și Finlanda în toate dome
niile de interes comun. Evidențiindu-se contribuția pe care parlamen
tele și parlamentarii pot și trebuie
să o. aducă la soluționarea proble
melor majore ale contemporaneității,
s-a exprimat dorința intensificării
contactelor între M.A.N. și Parla
mentul finlandez, a amplificării con
lucrării lor in scopul promovării pă
cii, colaborării și înțelegerii pe con
tinentul european și în lume.

★

Delegația parlamentară română a
avut, de asemenea, o întrevedere cu
Paavo Vayrynen, ministrul afaceri
lor externe ăl Finlandei.

WASHINGTON
Puternică opoziție în Congres față de hotărîrea

Administrației de a nu mai respecta Tratatul SALT-2
WASHINGTON 6 (Agerpres). —
După cum relatează agențiile United
Press International și Associated
Press, în Congresul american crește
curentul de opinie împotriva hotăririi președintelui Ronald Reagan-de
a nu mai respecta, în perspectivă.
Acordul provizoriu privind unele
măsuri în domeniul limitării arme
lor strategice ofensive și Tratatul
privind limitarea armelor strategice
ofensive (SALT-2).
Astfel, Jim Wright, liderul majori
tății democrate din Camera Repre
zentanților, a făcut cunoscut că
aproximativ 220 din cei 435 membri
ai camerei, între care și unii depu
tați republicani, au adresat șefului
executivului american o scrisoare
prin care cer anularea hotărîrii de
încetare de către S.U.A. a respectă
rii Tratatului SALT-2.
Deputatul Dante Fascell, președin
tele Comitetului pentru relații ex
terne al Camerei Reprezentanților, a
declarat că atît colegii săi democrați,
cit și o serie de deputați republi
cani sînt preocupați de această ho-

tărîre a Administrației și vor între
prinde acțiuni legislative în vederea
contracarării ei. El a anunțat că în
Camera Reprezentanților vor fi or
ganizate săptămîna viitoare audieri
pe această temă, iar în perioada ur
mătoare, în cazul in care Casa Albă
nu-și va schimba poziția, va fi in
trodusă o rezoluție prin care se va
cere guvernului să respecte acordu
rile SALT-2.
Critici la adresa acestei hotărîri a
Administrației au fost formulate și
de senatorul republican John Chafee.
care a apreciat că refuzul S.U.A. de
a continua respectarea prevederilor
Acordului SALT-2 amenință să con
ducă la „încetarea totală a procesu
lui de control asupra înarmărilor și
la reluarea cursei înarmărilor". Se
natorul american a apreciat că, deși
nu a fost ratificat, Tratatul SALT-2
a avut totuși un rol important, con
tribuind la frînarea competiției mi
litare și menținînd deschisă posibi
litatea încheierii unui nou acord,
mai eficient, de reducere a arma
mentelor strategice.

Rezoluție adoptată în parlamentul vest-german
BONN 6 (Agerpres). — Parla
mentul R.F. Germania a adoptat o
moțiune prezentată de partidele creștin-democrat și liberal — partenere
în coaliția guvernamentală — care
se pronunță pentru respectarea Acordului SALT-II de către State
le Unite. Abandonarea reglementă
rilor existente va face și mai difi

cilă ajungerea la noi acorduri pri
vind controlul armamentelor, se ara
tă in documentul respectiv. In cursul
dezbaterilor care au avut Ioc în
Bundestag, reprezentanți ai tuturor
fracțiunilor politice au subliniat ne
cesitatea respectării în continuare de
către S.U.A. a acordurilor incheiate.

SFIDIND OPINIA PUBLICĂ AMERICANĂ SI INTERNAȚIONALĂ

S.U.A. au efectuat o nouă experiență

nucleară subterană
WASHINGTON 6 (Agerpres). —
în pofida numeroaselor apeluri ve
nite din partea opiniei publice ame
ricane, a oamenilor de știință și po
litici, care au cerut guvernului Sta
telor Unite să se alăture moratoriuiui sovietic privind experiențele nu
cleare, a demonstrațiilor care au avut
loc recent chiar in zoria poligonului
din Nevada, Ministerul american al

Energiei a anunțat detonarea subte
rană a unei noi încărcături nuclea
re, la circa 128 km nord-vest de
Las Vegas. Explozia a avut o putere
de ordinul a 20 000—150 000 tone de
trotil. Agenția Associated Press
menționează că este cea de-a cipcea
experiență nucleară americană din
acest an.

MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI
MOSCOVA 6 (Agerpres). — M.
Chebeleu transmite : Sub auspi
ciile Uniunii asociațiilor sovietice
de prietenie și relații culturale cu
străinătatea și Uniunii istoricilor
în domeniile științelor naturii și
tehnicii a Academiei de științe a
U.R.S.S., la Moscova a avut loc o
manifestare consacrată centenaru
lui nașterii reputatului savant ro
mân. inventator și constructor de
avioane. Henri Coandă.
Au luat parte B. S. Popov, pro
rector al Academiei de științe so
ciale de pe lingă C.C. al P.C.U.S.,
membru al Conducerii centrale a
Asociației de prietenie sovietoromână, oameni de știință, spe
cialiști în construcții de avioane,
în istoria științelor naturii și teh
nicii.
In alocuțiunile rostite cu acest
prilej, vorbitorii au reliefat activi
tatea practică și teoretică desfășu
rată de Henri Coandă în diverse
domenii ale științei, tehnicii și
construcțiilor de avioane, rolul lui
de pionierat în dezvoltarea și pro
gresul aviației cu reacție, contri
buția adusă la fundamentarea știin
țifică a aerodinamicii — domenii
în care „efectul Coandă" își gă
sește o largă sferă de aplicabili
tate.

• Declarațiile primului minis
tru libanez • Represiuni in
teriloriile arabe ocupate de
Israel • Parlamentul italian
se pronunță pentru recunoaș
terea O.E.P. ca reprezentant
unic al poporului palestinian
BEIRUT 6 (Agerpres). — Primul
ministru al Libanului, Rashid Karame, a reafirmat hotărîrea libanezi
lor de a lupta pentru retragerea
totală și necondiționată a trupelor
israeliene din sudul țării. Vorbind
cu prilejul împlinirii, vineri, a pa
tru ani de la agresiunea israeliană
asupra teritoriului libanez, el a
spus că Libanul nu va accepta nici
o condiție politică sau militară care
să încalce suveranitatea națională.
El a cerut, totodată', aplicarea rezo
luțiilor Consiliului de Securitate
care prevăd retragerea trupelor is
raeliene și restabilirea autorității
guvernului libanez in sudul țării.
,Pe de altă parte, armata libaneză
a redeschis vineri punctul de trecere
„Pasajul muzeal" dintre estul și
vestul Beirutului, închis de patru
luni.

★

Poliția Israeliană a pătruns pe te
ritoriul universității arabe „An Najah" din Nablus, oraș situat pe ma
lul vestic al Iordanului, teritoriu
ocupat de Israel, și a operat arestări
în rîndul studenților. Potrivit agen
țiilor internaționale de presă, peste
20 de studenți au fost arestați și nu
meroși alții au fost supuși interoga
toriilor și molestați, fiind învinuiți
de nesupunere față de autoritățile
de Ocupație și de solidaritate cu Or
ganizația pentru Eliberarea Pales
tinei.
Percheziții și interogatorii au fost
efectuate și in tabăra de refugiați
palestinieni de la paiața. Totodată,
potrivit unor informații de la Tel
Aviv, în iiltimele 24 de ore, tribu
nale militare din Beit-Lahme. Ra
mallah, El Bire, Gaza au pronunțat
sentințe împotriva a zeci de locui
tori arabi care s-au pronunțat Împo
triva regimului de ocupație.

Cuvintarea lui Todor Jivkov
SOFIA 6 (Agerpres). — Luind
cuvintul la întîlnirea cu alegătorii,
Todor Jivkov,. secretar general al
C.C. al P.C. Bulgar, președintele
Consiliului de Stat al R.P. Bulga
ria, a relevat că întreaga campanie
electorală pentru alegerile în orga
nele centrale și locale ale puterii de
stat — ce vor avea loc la 8 iunie —
s-a desfășurat sub semnul hotărîrilor adoptate de Congresul al XlII-lea
al partidului.
Dezvoltarea economiei naționale
bulgare pe o treaptă calitativ nouă,

★

SITCAȚIE ÎNCORDATĂ 1N HAITI
PORT-AU-PRINCE 6 (Agerpres).
— în Haiti continuă manifestațiile
de masă în favoarea unor măsuri
economice și sociale reclamate de
largi pături sociale, așteptate după
eșuarea regimului dictatorial al lui
Duvalier. Agențiile internaționale de
presă semnalează că la Port-auPrince, precum și în alte localități
haitiene situația a devenit încordată
ca urmare a intervenției unor unități
polițienești in timpul demonstra
țiilor. Referindu-se la incidentele de
pină acum, agenția France Presse
informează, citind surse spitalicești,
că numai in capitală se înregistrează
rănirea a șapte persoane civile.

O primă verigă in înfăp
tuirea dezarmării. In concepția
partidului și statului nostru, adop
tarea unor măsuri privind micșo
rarea bugetelor militare este o ce
rință ce-și are izvorul în inseși rea
litățile îngrijorătoare ale lumii con
temporane, ale amenințărilor grave
la adresa păcii, care pun in pe
ricol 'însăși existenta și dezvoltarea
civilizației umane.
Fără îndoiala, creșterea, an de an.
a alocațiilor militare a dus la dez
voltarea și acumularea unor uriașe;
mijloace de distrugere. Prin sporirea
masivă a bugetelor militare s-au
dezvoltat noi și. noi arme si arma
mente. Dacă in anul 1970, de pildă,
totalul cheltuielilor militare pe glob
era de 270 miliarde dolari. în 1980
a ajuns la 590 miliarde, in 1984 la
875. iar la sfirșitul anului trecut a
fost estimat la astronomica sumă de
1 000 miliarde dolari. în aceleași
proporții au crescut, de la perioa
dă la perioadă, primejdiile de război,
cursa
înarmărilor
necontribuind
cu nimic la asigurarea păcii și
întărirea securității internaționa
le. ci. dimpotrivă. în nlus, așa
cum demonstrează realitatea, cursa
înarmărilor atrage tot mai mult o
grea și insuportabilă povară finan
ciară pe umerii tuturor popoarelor.
Este paradoxal ca intr-o lume in
care se elaborează ample programe

de dezvoltare economică și socială,
menite să asigure progresul, dezyoltarea armonioasă a tuturor popoare
lor. sume uriașe să fie destinate pro
ducerii mijloacelor care să ducă la
distrugere, in timp ce proiectele de
dezvoltare — atit de necesare, vi
tale pentru umanitate — sînt abando
nate sau reduse din lipsă de fonduri,
care iau destinația nefastă a creș
terii bugetelor militare.
Tocmai avind in vedere asemenea
considerente, țara noastră apreciază
că procesul de dezarmare — la care
aspiră toate popoarele lumii — poa
te și trebuie să pornească de la re
ducerea cheltuielilor care in pre
zent se irosesc in cursa inarmărilor.
Avind in vedere legătura directă
dintre cheltuielile pentru înarmări
și proliferarea arsenalelor militare,
orice pas spre dezarmare este de
neconceput fără reducerea fonduri
lor militare. Pentru că, este evident,
stoparea procesului de creștere a
cheltuielilor militare și micșorarea
lor substanțială — așa cum ■ propu
ne
România,
președintele
Nicolae Ceaușescu — ar însemna in
fapt fri narea cursei înarmărilor, de
clanșarea procesului de dezarmare,
efectuarea unor pași pozitivi pe li
nia slăbirii încordării internaționa
le. Există, desigur, o multitudine de
forme, căi. inițiative prin care se
poate demonstra dorința de pace, de
înțelegere internațională. Dar unul
din barometrele care pot indica cu
certitudine evoluția din relațiile in
ternaționale îl reprezintă. desigur,
nivelul și tendințele bugetelor mili
tare ale statelor. De altfel, este bine
cunoscut faptul că perioadele cele
mai rodnice pe planul colaborării
internaționale se dovedesc cele în
care alocațiile militare au avut ten
dințe de relativă staționare, iar cele
caracterizate de neîncredere și ten
siune au coincis cu creșterea acestor
bugete.
De-a lungul anilor, România a pro
pus, la O.N.U.. in alte foruri inter
naționale, o serie de modalități prac
tice de înfăptuire a reducerii aces
tor cheltuieli. In acest sens, pornind
de la eficiența eforturilor in direc
ția dezarmării, a influenței pozi
tive pe care un asemenea proces l-ar
avea pentru ansamblul statelor lu
mii, țara noastră consideră că în
ghețarea și reducerea cheltuielilor
militare ar trebui să înceapă tocmai
cu statele care dețin cea mai mare

pondere in materie de mijloace fi
nanciare afectate inarmărilor. Cu
atit mai mult cu cit marile puteri
militare nu numai că alocă cele mai
mari fonduri în acest scop, dar, tot
odată, dețin și mijloacele cele mai
puternice, suficiente ca și în situa
ția reducerii cheltuielilor militare
să nu afecteze uriașa forță de dis
trugere acumulată.
O sursă de reducere a cheltuieli
lor militare privește acele sec
toare care imprimă dinamica esca
ladei înarmărilor. De pildă, înghe
țarea și diminuarea cheltuielilor ce
sc alocă pentru cercetări în domeniul
militar, pentru testarea și produce
rea unor noi arme. Asemenea mă
suri ar fi de natură să încetinească
înnoirea armamentelor.. să frineze
înzestrarea cu noi și noi mijloace de
distrugere. S-ar pune capăt in acest
mod procesului profund dăunător al
in locuirii armelor „vechi" cu altele
„calitativ" noi, cu forță sporită de
distrugere.
Militind pentru convenirea unui
program privind oprirea creșterii
cheltuielilor militare, trecerea la re
ducerea lor — ca un prim pas de
plin realizabil pe calea dezarmării —
în acest an, proclamat prin con
sensul tuturor statelor drept An In
ternațional al Păcii, România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au pro
pus ca bugetele militare să înceapă
a fi reduse chiar din 1986, astfel
incit, pină in anul 1990, și apoi in
perspectiva anului 2000, nivelul acestora să se micșoreze substanțial.
Efectele binefăcătoare ale unor ase
menea măsuri ar contribui în mod
semnificativ la inseninarea climatu
lui politic internațional, ar stimula
procesul destinderii, ar contribui la
realizarea unor pași reali in direc
ția eliminării pericolului de război,
in primul rind al unei catastrofe
nucleare. în același timp, s-ar în
scrie pe direcția încetării spolierii
umanității de uriașele cheltuieli mi
litare, creîndu-se mari disponibili
tăți ce ar permite tuturor popoarelor
accelerarea angajării pe drumul dez
voltării, al progresului.

spre cel militar afectează grav dez
voltarea economico-socială, stabili
tatea internațională. Este evident că
numai prin oprirea acestui curs pri
mejdios, prin trecerea la reducerea
cheltuielilor militare se pot asigura
depășirea crizei economice mondiale
și înfăptuirea programelor de dez
voltare națională. Reducerea cheltu
ielilor militare cu numai 5 la sută
ar elibera resurse financiare în va
loare' de 50 miliarde dolari care, des
tinate stimulării dezvoltării țărilor
rămase în urmă, ar putea determina
sporirea ponderii producției acestora
pe ansamblul economiei mondiale de
la 11 la sută, cit este în prezent, la
25 la sută pină în anul 2000. Moder
nizarea și sporirea eficienței agricul
turii. în scopul satisfacerii necesită
ților alimentare in toate țările lumii
a treia s-ar putea înfăptui cu numai
3 Ia sută (30 miliarde dolari) din
ceea ce ș-a irosit anul trecut pentru
cursa înarmărilor. Cu 1,5 la sută (15
miliarde dolari) s-ar rezolva o pro
blemă de importanță vitală —
combaterea eroziunii solului in țări
le amenințate să< fie transformate in
deșert ; iar asigurarea cu apă pota
bilă a circa două miliarde de oameni
s-ar realiza dacă s-ar aloca 0,5 Ia
sută (cinci miliarde dolari) din chel
tuielile militare.
înfăptuirea propunerilor românești
privind reducerea cheltuielilor mili
tare s-ar solda, fără îndoială, cu
imense foloase pentru fiecare tară in
parte și pentru toate laolaltă. Prin
convertirea uriașelor mijloace finan
ciare irosite pentru înarmare, s-ar
crea astfel mari disponibilități pen
tru ajutorarea țărilor in curs de dez
voltare și pentru rezolvarea unor
probleme sociale chiar in statele cu
nivelul cel mai ridicat al înarmări
lor. Cu o sumă de aproximativ 20
miliarde dolari s-ar putea crea locuri
de muncă pentru cei 18 milioane de
șomeri existenți în Europa occiden
tală. Mari probleme de stringentă ac
tualitate — cum sînt protejarea me
diului ambiant, utilizarea unor noi
surse de energie, combaterea unor
boli — ar ajunge mai rapid în faza
finalizării și concretizării lor.

Condiție esențială pentru
rezolvarea problemelor eco
nomice și sociale ale tuturor
țărilor. Transferul galopant de

Inițiative perseverente în
consens cu dezideratele ma
jore ale omenirii. Caractenj

mijloace financiare din sectorul civil

realist și constructiv al propunerilor
elaborate de România socialistă, de

președintele Nicolae Ceaușescu ex
plică ecoul larg de care acestea s-au
bucurat în cadrul dezbaterilor din
cadrul O.N.U.. cit si pc arena in
ternațională. Propunerile românești
au fost incluse pe agenda sesiunilor
adunărilor genetâle. Cerinței de
maximă importanță a reducerii chel
tuielilor militare, căreia partidul și
statul nostru îi Acordă o însemnătate
deosebită. Adunarea Generală a
O.N.U. i-a consacrat la actuala se
siune mai multe rezoluții. dintre
care două au fost inițiate de Româ
nia. împreună cu un număr mare de
tari din toate regiunile lumii.
In conceptul românesc, jumătate
din sumele economisite prin dezar
mare ar urma să fie folosite pentru
dezvoltarea generală a statelor res
pective. pentru crearea de noi locuri
de muncă, ca si pentru realizarea
altor măsuri de ordin economic si
social, de natură să servească bună
stării materiale Si spirituale a po
poarelor. Totodată, cealaltă jumătate
ar servi sprijinirii eforturilor țărilor
în curs, de dezvoltare pentru eradi
carea decalajelor care le despart de
statele puternic industrializate, pen
tru înfăptuirea programelor lor de
dezvoltare economică si socială.
Desigur. înfăptuirea unor acorduri
privind înghețarea și reducerea bu
getelor militare nu este o sarcină
ușoară, dar ța este pe deplin reali
zabilă dacă se manifestă înțelegerea
caracterului ei stringent. Trecerea
efectivă la reducerea cheltuielilor
militare constituie măsura voinței
politice necesare de a se acționa
consecvent în vederea adoptării unor
acțiuni practice de oprire a cursei
înarmărilor, de trecere la dezarmare,
ca singura cale viabilă de a salvgar
da pacea si securitatea internaționa
lă. de a asigura condiții favorabile
egale pentru progresul tuturor po
poarelor.
Inscriindu-se câ o contribuție în
semnată Ia reducerea poverii cursei
înarmărilor si la orientarea resurse
lor umane si materiale. utilizate
astăzi în scopul distrugerii, spre rea
lizarea unor programe pașnice, redu
cerea cheltuielilor militare reprezin
tă — in concepția României — calea
sigură de a se ajunge la măsuri
efective de dezarmare, in consens cu
dezideratele vitale ale întregii
omeniri.

Ioan T1MOFTE
Petre STANCESCU

a arătat vorbitorul, impune asimi
larea celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii, înfăptuirea unor
schimbări profunde în structura și
organizarea producției, perfecționa
rea democrației socialiste. Pentru a
se realiza cotitura necesară, se im
pun un înalt grad de conștiință, de
disciplină, creșterea spiritului de
răspundere al fiecărui om al muncii.
Trecînd în revistă situația interna
țională. vorbitorul a relevat necesi
tatea sporirii eforturilor în lupta
pentru pace și dezarmare.

Acțiune agresivă a R.S.A. împotriva Angolei
LUANDA 6 (Agerpres). — Forțe
armate sud-africane au comis o
nouă agresiune împotriva Republicii
Populare Angola. Potrivit agenției
ANGOP. citată de agențiile interna
ționale de presă, un vas al marinei
militare sud-africane a pătruns in
portul angolez Namibe, din sud-vestul țării, și a atacat cu rachete rezer
voare petroliere aflate la țărm. Ca

urmare’, două rezervoare au fost dis
truse, iar un altul serios avariat.
Totodată, menționează agenția angoleză, un grup de scafandri sudafricani au amplasat bombe la bor
dul unor nave comerciale angoleze.
Exploziile produse au provocat seu-;
fundarea unei nave și avarierea al
tor două.

Se adîncește criza regimului rasist
de la Pretoria
PRETORIA 6 (Agerpres). — Cli
matul politic și social in Republica
Sud-Africană a devenit și mai în
cordat în urma hotărîrii autorități
lor rasiste de a interzice orice ma
nifestări de comemorare a victime
lor marilor demonstrații ce s-au
desfășurat in urmă cu zece ani la
Soweto.
Mai multe organizații ale popu
lației negre au făcut cunoscut că nu
vor ține seama de interdicția auto
rităților și vor participa, la 16 iu
nie, la adunări pașnice de masă.
Prelatul de culoare Desmond Tutu
a chemat întreaga comunitate nea
gră a țării să nu se sbpună dictatu
lui rasiștilor și să participe, sub di
ferite forme, la demonstrații.
Pe de altă parte, din R.S.A. se
anunță că trei membri ai Congresu
lui Național African (A.N.C.), —
principala formațiune politică a popu
lației negre, majoritară, interzisă —
au fost asasinați.

HARARE 6 (Agerpres). — Regimul
rasist de la Pretoria trece in pre
zent prin cea mai acută criză eco
nomică și politică din întreaga sa is
torie, a declarat, la Harare. Alfred
Nzo, secretarul general al Congresu
lui Național African. In centrul ac
tualității politice africane, a declarat

Reducerea cheltuielilor militare—pas esențial pentru
oprirea înarmărilor și trecerea la dezarmare
Consecventă politicii sale de pace,
de asigurare a unui viitor pașnic,
lipsit de amenințarea războaielor
pustiitoare. România socialistă, evi
dențiind că problema fundamentală
a epocii noastre o constituie oprirea
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
mare, in primul rind Ia dezarmare
nucleară, a reafirmat și reafirmă cu
perseverență necesitatea înghețării
si apoi a reducerii cheltuielilor mi
litare. ca un pas esențial, de excep
țională însemnătate, ca o primă ve
rigă in această direcție. Așa
cum sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU la Confe
rința Națională a partidului clin
1982, „înghețarea cheltuielilor mili
tare și trecerea la reducerea lor
constituie o necesitate atit pentru
diminuarea cursei înarmărilor și a
pregătirilor de război, cit și pentru
crearea condițiilor necesare depășirii
crizei economice mondiale, relansării
activității econoinico-sociale".

BRASILIA 6 (Agerpres). — So
cietatea culturală Brazilia—Româ
nia din Sao Paulo a organizat, la
sediul fundației „Getulio Vargas",
o manifestare culturală dedicată
țării noastre.
Cu acest prilej a fost prezentată
o expunere referitoare la princi
palele momente ale luptei poporu
lui român pentru libertate și in
dependență națională, la semnifi
cația făuririi Partidului Comunist
Român, relevîndu-se totodată ma
rile realizări ale epocii contempo
rane.
De asemenea, a fost prezentat
prințul număr al revistei „Mihai
Eminescu". publicație proprie a
societății, și a fost vizionat filmul
artistic de lung metraj „Vlad Tepeș“.
La manifestare au participat
membri ai societății, oameni de
cultură și artă brazilieni, ziariști.

încheierea campaniei electorale din R. P. Bulgaria

în teritoriile arabe ocupate de pe
malul vestic al Iordanului s-au des
fășurat, joi, ample demonstrații de
protest ale populației împotriva re
presiunilor autorităților israeliene.
Intre demonstranți și poliție-au avut
loc ciocniri în orașul Ramallah, în
cursul cărora au fost folosite grena
de cu gaze lacrimogene și bastoane
de cauciuc. în orașul Nablus, pe
străzi, au fost formate cordoane de
polițiști, iar. populația a fost supusă
perchezițiilor și interogatoriilor. ■ Am
ple manifestații au avut loc și in
sectorul Gaza.
(Agerpres)
ROMA 6 (Agerpres). — La înche
ierea dezbaterilor de politică ex
ternă din Camera Deputaților a Ita
liei a fost aprobat un document care
angajează guvernul la recunoașterea
imediată a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei ca reprezentant
unic și legitim al poporului palesti
nian — informează agenția A.N.S.A,
Proiectul de document urmează să
fie prezentat Senatului.

BUDAPESTA 6 (Agerpres). —
Televiziunea ungară a transmis
filmul documentar „Henri Coandă",
însoțind imaginile de un amplu co
mentariu cu privire la activitatea
omului de știință român. Au fost
evidențiate meritele acestuia în
dezvoltarea aeronauticii pe plan
mondial.

J
PRIMIRE. Rudolf Rohlicek. vice’ președinte al Guvernului R.S. CeIhoslovace. a primit pe Aneta
Spornic, președintele Comitetului de
Stat pentru Prețuri, care a intre
prins o vizită la Praga. PreședinItele Comitetului de Stat pentru
Preturi a avut convorbiri la Ofi
ciul federal pentru preturi al R.S.
Cehoslovace asupra unor probleme
de interes reciproc.

I

LA PRAGA a fost semnat „Pro! gramul de colaborare tehnlco-stiinj țifică in domeniul controlului cali
tății produselor si metrologiei" în• tre Inspectoratul general de stat
pentru controlul calității produselor
din România și Oficiul pentru
standardizare si măsurări din R.S.
Cehoslovacă, pentru perioada 1986—
I 1990, precum și planul de colabora
re pentru 1986.

Cu ocazia Zilei
internaționale a mediului inconjurător. guvernul U.R.S.S. a dat puj blicității o declarație, transmisă de
I agenția T.A.S.S.. în care se arată
că problema protecției mediului
| are un caracter global și pentru
I rezolvarea ei sint necesare efortu
rile conjugate ale tuturor popoaIrelor. ale tuturor statelor. Uniunea
Sovietică, se arată in document,
trăgind concluziile serioase ce se
impun pentru ea în urma avariei
Ide la Cernobîl, se pronunță pen
tru cea mai largă cooperare cu
toate țările în vederea rezolvării
■ acestei probleme.
DECLARAȚIE.

•
LA BERLIN au avut loc convor
biri între Willi Stoph, președintele
| Consiliului de Miniștri al R. D.
I Germane, și Lu Dong. ministru în
sărcinat cu Comisia economică de
I stat a R. P. Chineze, anunță agen
ția A.D.N. în centrul atenției s-a
1 aflat extinderea pe mai departe a
. relațiilor bilaterale. A fost subli
niată importanta dezvoltării rapor1 turilor de cooperare și comerciale
Ipe termen lung. Totodată, s-a re
levat că menținerea păcii consti
tuie premisa indispensabilă pentru
. transpunerea în viață a planurilor

el, trebuie să se afle lichidarea
acestui regim, care constituie princi
palul factor destabilizator al situa
ției din Africa australă. El s-a pro
nunțat pentru adoptarea urgentă de
sancțiuni Împotriva R.S.A. și de izo
lare pe plan internațional a acestui
regim inuman.

LUSAKA 6 (Agerpres). — Intr-un
interviu difuzat de postul de radio
Lusaka, președintele Zambiei. Ken
neth Kaunda, a afirmat că în pre
zent există slabe speranțe pentru o re
conciliere între populația de culoare
și minoritatea rasistă albă din Afri
ca de Sud — relatează agenția
Reuter. El a arătat că eforturile pe
care le-a intreprins. împreună cu
al ti lideri africani, pentru a se
ajunge la o soluționare pe cale paș
nică a problemelor politice'sud-afri
cane au eșuat, între altele, din cauza
atitudinii duplicitare a unor state
occidentale față de politica de
apartheid a regimului de la Preto
ria. Vetoul exprimat de S.U.A. și
Marea Britanie la O.N.U. împotriva
apelului la instituirea unor sancți
uni economice la adresa autorități
lor de la Pretoria a subminat efor
turile amintite — a menționat pre
ședintele zambian.

celor două țări în domeniul con
strucției socialiste, adaugă agenția
citată.
ANCHETA.
Agenția spațială
vest-europeană a hotărît crearea
unei comisii de anchetă pentru
investigarea accidentului recent al
rachetei „Ariane". Din comisie vor
face parte specialiști din R.F.G.,
Franța. Belgia și Olanda. După
cum se știe, deviind de la traiectorie. racheta a fost detonată de
la centrul de control din Guyana
Franceză, fiind distrus, astfel, și
satelitul de telecomunicații aflat la
bord. Explozia este considerată un
grav eșec pentru eforturile intreprinse in domeniul releelor spațiale de telecomunicații realizate de
țările vest-europene. notează U.P.I.
COLABORARE. Cu prilejul vizi
tei efectuate în Ungaria de Song
Jian, consilier de stat, ministru
însărcinat cu Comisia de stat pentru știință și tehnologie a R. P.
Chineze, la Budapesta a fost semnat un.protocol de colaborare între
Comitetul de dezvoltare tehnică al
R. P. Ungare și Comisia de stat
pentru știință și tehnologie a R. P.
Chineze, transmite agenția M.T.I.
COSMONAUȚII SOVIETICI Leonid Kizim și Vladimir Soloviov iși
continuă activitatea la bordul
laboratorului spațial „Saliut.-"", relatează agenția T.A.S.S. Cu ajutorul
diferitelor aparate, ei efectuează
experiențe și observații științifice și
tehnice. Potrivit rapoartelor transmise de la bordul lui „Saliut-7“,
zborul se desfășoară normal, iar
starea sănătății celor doi cosmonouți este bună.

REUNIUNE A.I.E.A. La Ialta
s-au încheiat lucrările sesiunii Comitetului tehnic al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică
(A.I.E.A.) consacrate tehnologiei
reactoarelor termonucleare. Au fost
prezentate peste 60 de referate con
sacrate creării unor instalații care
să permită reproducerea, in condiții terestre, a reacțiilor care se pro
duc în Soare.
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