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Învățămîntul politico-ideologic

CONVORBIRILE RECAPITULATIVE 
dezbateri vii, organic legate de înfăptuirea 
obiectivelor Congresului al XIII-Iea 

al partidului
în zilele următoare, pe parcursul 

acestei luni, se vor desfășura in 
cercurile politico-educative și 
cursurile politico-ideologice de 
partid, precum și in invățămîntul 
politico-ideologic al organizațiilor 
U.T.C.. de sindicat și O.D.U.S. con
vorbirile recapitulative.

Marcînd încheierea unui an de 
invățămint, actualele convorbiri re
capitulative vor fi consacrate 
dezbaterii aprofundate și însușirii 
temeinice a tezelor, aprecierilor, o- 
rientărilor și sarcinilor cuprinse in 
EXPUNEREA DE EXCEPȚIONA
LĂ ÎNSEMNĂTATE TEORETICA 
SI PRACTICA ROSTITA DE TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
LA ADUNAREA SOLEMNA OR
GANIZATĂ CU PRILEJUL ANI
VERSARII A 65 DE ANI DE LA 
FĂURIREA PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN.

Această magistrală cuvîntare în
scrie contribuții esențiale la îm
bogățirea în continuare a patrimo
niului ideologic al partidului, im- 
punind noi idei izvorite din studiul 
aprofundat al realităților societății 
noastre, idei ce și-au găsit mate
rializarea in teze apte să oriente
ze, în consens cu noile cerințe ale 
dezvoltării economico-sociale, în
treaga activitate pentru transpune
rea in viață a obiectivelor stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

Obiectivul esențial în desfășura
rea actualelor convorbiri recapitu
lative îl va constitui creșterea ni
velului politico-ideologic al comu
niștilor și celorlalți oameni ai mun
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După ploile abundente din ultimele zile

ACȚIUNI ENERGICE PENTRU GRĂBIREA RECOLTĂRII 
ȘI EVACUAREA APEI DE PE CULTURI ACOLO UNDE BĂLTEȘTE

Ploile căzute în ultimele zile pe 
întreg ’cuprinsul tării au schimbat 
cu totul înfățișarea cîmpului. po
rumbul. soia, sfecla de zahăr, floa- 
rea-soarelui. legumele si plantele 
furajere beneficiind din plin de 
precipitații.

Din datele furnizate de Institutul 
de meteorologie și hidrologie re
zultă că în cele 12 zile trecute pină 
acum din luna Iunie au căzut can
tități mari de precipitații — cu 
deosebire în zonele unde se înre
gistra un deficit pronunțat de umi
ditate în sol (Moldova, Bărăgan, 
Muntenia și Dobrogea) — care au 
însumat, în acest interval, între 60 
și 90 de litri pe metru pătrat. 
Aceasta este de natură să refacă 
rezerva de apă din sol pe adînci- 
mea de 40—55 cm, tocmai intr-o 
perioadă cind, practic, toate cultu
rile însămințate în primăvară in
tră în faza de consum maxim de 
apă. Caracteristic pentru acest an 
este că deși traversăm o perioadă 
răcoroasă, maturizarea cerealelor 
păioase, și îndeosebi a griului, se 
?reduce cu 6—8 zile mai devreme.
n zonele din sudul țării, pe tere

nurile mai ușoare, la finele decadei 
a doua și începutul celei de-a 
treia din luna iunie, vom avea la
nuri unde va putea începe recol
tarea griului. Lucru important de 
reținut este faptul că recoltarea 
orzului și a griului trebuie să se 
facă intr-un timp cit mai scurt, în
deosebi pe parcelele cu densitate 
scăzută și talie mică a plantelor, 
întrucît există pericolul ca buruie
nile, ce au acum condiții să se dez

MODERNIZAREA 
PRODUCȚIEI

• factor esențial al dezvoltării 
intensive a industriei

• condiție majoră a progresului economic

EFICIENȚA PROMOVĂRII NOULUI 
în tehnică și organizare

ln întreaga țară este in curs de desfășurare 
ampla acțiune de mare interes național, inițiată 
de conducerea partidului, personal de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, privind perfecționarea 
organizării și modernizarea producției in între
prinderile industriale și in unitățile din alte ra
muri ale economiei naționale. Etapa de 
elaborare și definitivare a programelor de 
perfecționare a organizării și modernizare 
a producției în întreprinderi — care s-a 
desfășurat în prima parte a acestui an - a pus 
in evidență mari resurse, căi și posibilități con
crete de creștere suplimentară a producției fi
zice și, cu deosebire, a celei destinate expor
tului față de prevederile planului pe anul 1986 
și pe întregul cincinal, de sporire mai puternică 
a productivității muncii, de perfecționare con
tinuă a performanțelor tehnico-calitative ale 
produselor și creștere a competitivității lor, de 
reducere mai substanțială a cheltuielilor de 
producție, și în primul rînd a celor materiale 
— Intr-un cuvînt, de ridicare pe o treaptă su

perioară a calității și eficienței întregii activi
tăți economice.

Programele elaborate și rezultatele ob
ținute pină acum de unitățile-etalon în ca
drul acestei ample acțiuni relevă convingător 
rolul hotărîtor pe care îl au perfecționarea or
ganizării producției și a muncii și introducerea 
fermă a progresului tehnic în realizarea și de
pășirea obiectivelor dezvoltării economico-so
ciale a țării stabilite de Congresul al XIII-lea 
al P.C.R. pentru cincinalul 1986-1990.

întrucît experiența acestor unități-etalon pre
zintă un deosebit interes și este de un real fo
los pentru întreprinderile cu profil similar - și 
nu numai pentru ele — ne propunem să înfăți
șăm azi, in pagina a lll-a a ziarului, în con
tinuarea anchetelor „Scînteii", pe această temă, 
premisele de la care s-a pornit in organizarea 
și desfășurarea acestei acțiuni, obiectivele pro
gramului de măsuri stabilit și modalitățile con
crete de realizare a lor în binecunoscuta între
prindere de utilaj petrolier „1 Mai" din Plo
iești.

Vineri 13 iunie 1986

cii,' întărirea rolului organizațiilor 
de partid în toate domeniile de ac
tivitate. formarea conștiinței omu
lui nou. educarea patriotică, revo
luționară a maselor, Întărirea spi
ritului de disciplină și răspundere 
în toate sectoarele, creșterea hotă- 
rîrii fiecărui membru al societății 
noastre de a munci, lupta și trăi 
in spirit comunist.

„Trebuie să avem permanent in 
vedere, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Adunarea 
solemnă, că ridicarea continuă a 
nivelului de cunoștințe științifice, 
tehnice, culturale, a conștiinței re
voluționare constituie factori hotă- 
rîtori pentru mersul nostru înainte, 
în noua etapă a dezvoltării socie
tății noastre, a societății în gene
ral, conștiința revoluționară a oa
menilor devhie o puternică forță, 
s-ar putea spune că ea este ho- 
tăritoare pentru Întreaga dezvol
tare a societății omenești si cu atit 
mai mult pentru triumful socia
lismului și comunismului, pentru 
realizarea păcii pe planeta noastră".

Studierea temeinică a marii bo
gății de idei ne care o cuprin
de cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu impune din 
partea fiecărui cursant un efort in
tens de pătrundere a esenței aces
teia. concomitent cu preocuparea 
de a o raporta la realitățile con
crete ale colectivului in care își 
desfășoară activitatea.

În spiritul cerinței ma.lore de a 
lega strîns munca de propagandă 
de realitățile vieții, convorbirile 
recapitulative trebuie să constituie 
un moment de sinteză a experien

volte puternic, să stînjenească se
rios secerișul. Totodată este de re
ținut că în acest an, datorită umi
dității ridicate din sol, practic in 
toate zonele țării, a timpurietății 
în coacerea cerealelor, există con
diții foarte prielnice pentru cultu

• Stadiul avansat de coacere a lanurilor de orz, mai 
ales în județele din sudul țării, cit și ploile din ultimele 
zile impun urmărirea permanentă a umidității boabelor 
pentru trecerea neîntîrziată, mai hotărită, la recoltare
• Imediat după seceriș, terenul să fie pregătit pentru 
insămințarea culturilor duble • întreținerea culturilor — 
o lucrare la care trebuie să participe toți locuitorii de la 
sate • Maximă răspundere pentru strîngerea și depozi
tarea furajelor • Legumele de sezon — recoltate și trans

portate neîntîrziat la piețe și la fabricile de conserve

rile succesive, care dispun de o pe
rioadă mai întinsă de vegetație, 
puțind ajunge la maturitate.

Din toate acestea rezultă că ploi
le din ultima perioadă au un efect 
pozitiv, binefăcător. In condițiile 
nou create însă sînt de menționat 
unele particularități privind orga
nizarea și desfășurarea activității 
in cîmp.

In primul rînd, dat fiind carac
terul torențial al ploilor din ulti

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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Willy de Clercq, membru al Comisiei C.E. E.

Prima ediție

A

ței bune acumulate, precum și de 
analiză exigentă a lipsurilor care 
s-au manifestat de-a lungul aces
tui an de studiu, pentru evaluarea 
responsabilă, din perspectiva înal
telor exigențe pe care le formu
lează conducerea partidului, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
marilor rezerve de care dispune 
societatea noastră, posibilități ce 
trebuie valorificate pe un plan 
superior încă din acest prim an al 
celui de-al optulea cincinal.

Cu toată claritatea trebuie să se 
impună în cadrul convorbirilor re
capitulative convingerea că însuși
rea și aplicarea experienței înain
tate din toate domeniile reprezintă 
cea mai eficientă investiție care 
poate pune in valoare rezervele po
tențiale ale fiecărui colectiv, resur
sele latente de dezvoltare, printr-un 
efort continuu de gîndire. de orga
nizare. de bună gospodărire. Efort 
care poate si trebuie făcut de fie
care om al muncii pentru a se rea
liza saltul spre o nouă calitate a 
muncii și vieții.

Acționînd în spiritul cerin
țelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, organizațiile de 
partid, de masă și obștești vor asi
gura implicit creșterea eficientei 
învățămîntului politico-ideologic, a 
cărui măsură reală o dau nu atit 
rapoartele statistice privitoare la 
numărul cercurilor și cursanților, 
a lecțiilor, cit mai ales atitudinea 
oamenilor față de muncă, spiritul 
lor de răspundere, de ordine și dis
ciplină în muncă și, desigur, rezul- 
(Continuare în pag. a IV-a) 

mele 48 de ore și cantitățile mari 
de apă căzute, cu deosebire in zo
nele unde in general se înregis
trează fenomene de băltire a apei, 
este necesar ca, pretutindeni unde 
este cazul, conducerile unităților 
agricole să ia măsurile ce se im

pun pentru «curgerea apelor în 
exces prin executarea de canale, 
șanțuri sau rigole, sau folosirea 
motopompelor, astfel incit să se 
evite degradarea lanurilor de ce
reale păioase sau a culturilor se
mănate în primăvară.

Cu deosebire se impune acum, 
că un al doilea aspect, organizarea 
de așa manieră a seeerișului pen
tru evitarea oricăror pierderi de 
recoltă. în acest sens, decisivă este
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Aspect din cartierul Tomis, municipiul
Constanța

Foto : S. Cristian

scurtarea pe cit mai mult posibil 
a perioadei de recoltare a orzului 
și a griului. De cea mai mare im
portanță este ca specialiștii din 
unități să urmărească oră de oră 
starea lanurilor, să declanșeze sau 
să reia secerișul imediat ce condi
țiile permit și să concentreze mij
loacele mecanice pe parcele sau 
pe porțiuni de \ parcelă, unde se 
poate lucra. De aceea, folosirea 
maximă a fiecărei ore bune de lu
cru in cimp este acum principala 
îndatorire a lucrătorilor din agri
cultură. Specialiștii, cadrele de 
conducere din unități trebuie să se 
afle in permanență in cimp, să asi
gure reglarea corectă a combinelor 
și livrarea imediată a orzului la 
bazele de recepție. Totodată, lucră
rile de pregătire a terenului și de 
insămințare a culturilor duble tre
buie făcute operativ, spre a se fo
losi umiditatea existentă în sol.

întreținerea exemplară a cultu
rilor prășitoare este în această 
etapă lucrarea hotărîtoare de 
care depinde obținerea de produc
ții superioare, deoarece precipita
țiile abundente au creat condiții 
favorabile atit pentru dezvoltarea 
plantelor, cît și pentru înmulțirea 
buruienilor. Concomitent. în aten
ția conducerilor de unități agricole 
trebuie să se afle. în această peri
oadă de maximă concentrare a for
țelor. recoltarea si livrarea legu
melor către piețe și fabricile de 
conserve, precum si strîngerea si 
depozitarea unor cantități sporite 
de furaje.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, pe 
Willy de Clercq, membru al Comi
siei Comunității Economice Europene 
(C.E.E.), care a efectuat o vizită in 
țara noastră.

Oaspetele a mulțumit călduros 
pentru întrevederea acordată și a 
exprimat satisfacția pentru posibili
tatea de a vizita România.

In cadrul convorbirii au fost a- 
bordate probleme privitoare la evo
luția relațiilor de cooperare dintre 
România și C.E.E., care se dezvol
tă potrivit acordurilor stabilite. S-a 
apreciat că există condiții pentru lăr
girea și diversificarea acestor rapor
turi între România și Comunitatea 
Economică Europeană, și țările 
membre ale acestei organizații, fiind 
exprimată dorința de a se acționa

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi după-amiază, pe 
Carlos dos Santos Veras, ambasado-

FORȚA VITALĂ A SPIRITULUI REVOLUȚIONAR 

înaltul exemplu al unei vieți 
dăruite partidului, poporului

Intr-o deplină unitate de gind șl 
voință, țara Întreagă a adus, in mie
zul acestei primăveri, înaltă cinstire 
partidului nostru comunist, la glo
riosul jubileu al celor 65 de ani de 
existență și luptă eroică pentru edi
ficarea celei mai drepte orinduirl pe 
pămintul patriei — socialismul și co
munismul. Printr-o semnificativă 
coincidență, poporul nostru a oma
giat, la scurtă vreme, un moment 
înscris cu litere de aur în istoria 
partidului și a țării, in marea croni
că a luptei poporului pentru demo
crație și pace, pentru dreptate socia
lă. libertate și independență națio
nală — 50 de ani de la procesul lup
tătorilor comuniști și antifasciști 
desfășurat la Brașov In mal-iunie 
1936.

Procesul de la Brașov de acum o 
Jumătate de veac a dat expresie — 
așa cum s-a relevat în cadrul ma
nifestărilor omagiale — profundului 
atașament al partidului nostru co
munist față de marile idealuri ale 
poporului, pe care îl voia liber și 
demn, singur stăpîn al destinelor 
sale, față de interesele vitale ale ță
rii, pe care năzuia să o vadă liberă 
și puternică, suverană și demnă ; 
s-a ilustrat, atunci, încă o dată clar
viziunea politică a partidului, capa
citatea sa de a descifra în fiecare 
moment comandamentele supreme 
ale acțiunii sale revoluționare, de a 
prticula o strategie aptă să adune 
sub faldurile stindardului- comunist ’ 
pe toți cei ce aveau aproape de ini
mă vrerile și trebuințele esențiale 
ale națiunii. Iar atunci aceste vreri 
și trebuințe erau apărarea democra
ției, a libertății și integrității țării 
grav primejduite de ascensiunea 
fascismului, de politica agresivă a 
statelor revizioniste. Iar pentru a- 
ceasta era nevoie ca toți cei care, 
precum comuniștii, gîndeau cu înal
tă răspundere la prezentul și viito
rul patriei să se afle într-un unic 
și uriaș front de luptă antifascistă. 
Procesul de la Brașov, prilejuind 
reafirmarea puternică a unor ase
menea îndemnuri, a unor asemenea 
imperative ale acelui timp, s-a în
scris astfel ca un moment de seamă

In numele păcii, pentru măsuri efective 
de dezarmare, pentru destindere și securitate 

în Europa și în lume!
Opinia publică din țara noastră 

a luat cunoștință cu viu interes de 
lucrările Consfătuirii Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
desfășurată la Budapesta, care a pri
lejuit un schimb de păreri asupra 
situației din Europa și din lume, 
a propus un ansamblu realist 
și concret de măsuri pentru 
înfăptuirea dezarmării și îmbu
nătățirea relațiilor internaționale. 
Pe bună dreptate, se poate a- 
firma că documentele adoptate 
deschid o perspectivă amplă și 
cuprinzătoare, cristalizează obiec
tive de o mare claritate și forță 
mobilizatoare, de natură să intensi
fice lupta popoarelor pentru pace, 
acțiunile celor mai largi cercuri ale 
opiniei publice, ale statelor iubitoa
re de pace pentru soluționarea con
structivă a problemelor contempo
raneității, pentru îndepărtarea și 
înlăturarea pericolului de război. 
Prin inițiativele formulate, prin 
concluziile subliniate, consfătuirea a 
pus incă o dată în evidență înaltul 
spirit de răspundere manifestat de 
statele socialiste participante față 
de soarta păcii, hotări’rea lor de a 
acționa în așa fel incit anul în care 
ne aflăm, Anul Internațional al 
Păcii, să marcheze cu adevărat o 
cotitură în direcția înlăturării pri
mejdiei unui conflict nuclear, reașe
zării cursului vieții internaționale pe 
făgașul destinderii, asigurării con
dițiilor pentru dezvoltarea pașnică 
și progresul propriilor popoare, ale 
tuturor popoarelor.

După cum este cunoscut. România 
a fost reprezentată la consfătuire de 
o delegație condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Re
publicii, care, și în acest cadru, a 
prezentat in mod strălucit pozi
țiile principiale, consecvente, profund 
constructive, ale țării noastre stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R., poziții care corespund pe 
deplin intereselor vitale ale națiu
nii socialiste române* ca și ale tu
turor națiunilor lumii.

Consfătuirea a avut loc In împre
jurări cind situația internațională se 
menține deosebit de gravă ca urmare 
a escaladării cursei înarmărilor, în
deosebi nucleare, a intensificării 
unor conflicte militare, a înrăutăți

în continuare pentru a valorifica mai 
bine posibilitățile existente, pentru 
găsirea de noi forme de conlucrare 
în domeniul industriei, agriculturii, 
al tehnologiilor moderne, in alte sec
toare. in folosul reciproc, al înțele
gerii și păcii.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale, în
deosebi cele privind situația eco
nomică din Europa.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
evidențiat că. în condițiile actuale, 
se impune să se acționeze cu hotă- 
rire pentru extinderea relațiilor de 
cooperare intre state, pentru inten
sificarea schimburilor comerciale, 
pentru o politică menită să stimu
leze colaborarea internațională, pen
tru promovarea de noi forme de 
conlucrare, reciproc avantajoase, în 
diferite sfere de activitate.

Ambasadorul Braziliei
rul Republicii Federative a Braziliei 
la București, cu ocazia încheierii 
misiunii sale ln țara noastră.

în activitatea partidului, contribuind 
la întărirea prestigiului politic al 
partidului, la strîngerea legăturilor 
sale cu poporul.

Procesul de la Brașov din mai- 
iunie 1936 s-a încrustat adine în con
știința țării ca un examen trecut cu 
strălucire de militanții revoluționari 
ai clasei muncitoare, ai partidului, 
care au dovedit că in confruntarea 
cu aparatul represiv, mai puternice 
decît orice suferințe, decît orice pri
goniri, sînt fermitatea . convingerilor 
revoluționare, dragostea pentru po
porul din rîndul căruia se ridicase
ră, încrederea in justețea luptei pur
tate, in triumful acesteia. S-a ates
tat astfel, încă o dată, faptul că una 
din marile -resurse de putere, de tă
rie ale partidului o reprezenta capa
citatea sa de a forma caractere 
exemplare, voințe oțelite, cugete în
suflețite de țelurile înalte ale luptei 
revoluționare, cu un cuvînt de a edi
fica personalități puternice pentru 
care nimic nu era, nu putea fi, mai 
presus decît a-și îndeplini exemplar 
datoria asumată prin apartenența la 
un partid ce își propunea să reali
zeze transformări profunde, structu
rale în societatea românească, să 
clădească o lume nouă pe pămintul 
scump al patriei.

Din perspectiva deceniilor se con
turează cu limpezime adevărul că in 
procesul de la Brașov s-au afirmat 
eu deosebită forță înaltele tră
sături morale, politice, revoluțio
nare ale tînărului militant comunist 
Nicolae Ceaușescu — dirzenie, neîn
fricare în luptă, voință nestrămuta
tă, putere de dăruire, maturitate po
litică, fierbinte dragoste de țară, ca
lități care au înrîurit adine și deci
siv întreaga conduită a tinerilor im
plicați în proces, întărindu-le hotă- 
rîrea de a rezista, de a nu se lăsa 
îngenuncheați în aspra, inegala con
fruntare cu instanța de judecată. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reu
șit, in fruntea grupului de comuniști 
și antifasciști, să dejoace intențiile 
autorităților de a discredita țelurile 
activității partidului, să transforme 
procesul într-o tribună de luptă re
voluționară, de afirmare a idealuri

rii situației economice mondiale și 
accentuării subdezvoltării — toate 
acestea făcînd să sporească primej
diile unei conflagrații care s-ar trans
forma, inevitabil, intr-un război nu
clear, cu consecințe incalculabile, Sint 
realități care atestă necesitatea arză
toare care se ridică deopotrivă in 
fata oamenilor de stat și a popoare
lor, a forțelor social-politice cele 
mai largi, de a-și uni eforturile și a 
acționa cu toată hotărirea pentru a 
bara calea spre un asemenea cata
clism, pentru a promova o po
litică de înțelegere, destindere 
și cooperare internațională. Așa 
cum arăta, recent, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, în cuvînta
rea rostită la marele forum al țără
nimii noastre, „ne aflăm într-un 
asemenea moment al istoriei omeni
rii in care problema fundamentală 
este aceea de a opri cursul pericu
los spre o catastrofă nucleară, de a 
determina trecerea la dezarmare, și 
in primul rînd la dezarmare nuclea
ră, de a face totul, pină nu este 
prea tîrziu, pentru a salva omenirea 
de la pieire, pentru a asigura po
poarelor existența, libertatea, inde
pendența și viața !“.

Este o apreciere ce își găsește o 
reflectare limpede în Comunicatul 
consfătuirii, care, pornind de la 
acest imperativ, de la adevărul că 
un sistem trainic de securitate pen
tru toate țările și popoarele poate 
fi înfăptuit numai prin mijloace 
politice, că singura opțiune ratio* 
nală a umanității o constituie co
existența pașnică, dialogul între 
state cu orînduiri sociale dife
rite, Indică principalele direcții 
spre care se cuvin concentra
te eforturile in vederea opririi 
cursei înarmărilor pe Pămînt și 
prevenirii extinderii sale în Cosmos, 
realizării procesului de dezarmare.

Reafirmînd actualitatea țelurilor și 
obiectivelor cuprinse in Declarația 
Consfătuirii de la Sofia, din toamna 
trecută, a Comatului Politic Con
sultativ, statele participante la Tra
tatul de la Varșovia au subliniat din 
nou că încetarea experiențelor ato
mice ar reprezenta un pas impor
tant în direcția dezarmării nuclea
re și. totodată, un obstacol în ca
lea perfecționării armelor nucleare, 
chemînd S.U.A. să se alăture mo- 
ratoriului unilateral, recent prelun
git de către Uniunea Sovietică, și

Subliniind legătura nemijlocită 
dintre dezarmare si dezvoltare, to
varășul Nicolae Ceaușescu a insis
tat asupra necesității de a se face 
totul pentru încetarea cursei 'r.zr- 
mărilor și înfăptuirea unui program 
complex de dezarmare, în primul 
rînd nucleară, care să cuprindă toa
te tipurile de arme, inclusiv cele 
convenționale, pentru crearea unui 
climat de încredere și securitate, ceea 
ce ar permite o dezvoltare largă a 
cooperării între toate statele conti
nentului nostru.

La întrevedere a participat Vasile 
Pungan. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

A fost prezent Charles van Stra- 
ten. ambasadorul Olandei la Bucu
rești. țară care deține președinția 
C.E.E.

Convorbirea care a avut Ioc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

lor înscrise pe steagul roșu, comu
nist, idealuri izvorite din înseși spe
ranțele și idealurile poporului, din 
imperativele cele mai acute ale 
vremii. 1

Procesul de la Brașov a impus 
astfel și mai puternic în conștiința 
țării personalitatea de excepție a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, con- 
stituindu-se ca un moment strălucit 
al .unei tinereți revoluționare exem
plare, al unei activități militante 
sub flamurile de luptă ale miș
cării noastre muncitorești, ale parti
dului comunist. De aceea, firești 
ne apar cuvintele pe care, la înche
ierea procesului. In cursul unei de
monstrații de stradă, le-au scandat 
muncitorii Brașovului : „Sintem 
mindri de tine !“, ilustrînd astfel 
faptul că tinerii luptători revoluțio
nari implicați in proces nu fuseseră* 
singuri, că lingă ei bătea inima tu
turor celor care înțeleseseră sensul 
înalt al acțiunii lor revoluționare, al 
dirzel lor împotriviri față de fascism. 
Iar această vie solidaritate, mani
festată vibrant ln forme felurite, 
avea să întărească, in inima și conști
ința tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
convingerea că lupta sa era în con
sens cu înseși vrerile poporului, eu 
mersul istoriei, că ea trebuia purtată, 
în pofida oricăror prigoniri și sacri
ficii.

Timpul a confirmat pe deplin 
opțiunea politic^ a tinerilor revolu
ționari implicați fn procesul de la 
Brașov. Sub conducerea partidului, 
poporul român a înlăturat orândui
rea întemeiată ,pe exploatare și 
asuprire, trecind la construirea unei 
societăți mai bune și mai drepte, 
in care își află împlinire cele mai 
înalte aspirații ale înaintașilor. Pe 
acest drum își conturează uriașa-i 
însemnătate, momentul deschizător 
de epocă nouă în istoria patriei — 
Congresul al IX-lea al partidului, 
desfășurat îh urmă cu aproape 21 
de ani, cind, în consens cu gîndul

Silviu ACHIM
(Continuare în pag. a V-a) 

apelînd. totodată, la celelalte state 
posesoare de asemenea arme să în
ceteze experiențele și să acționeze 
in vederea realizării unui acord de 
interzicere cit mai grabnică a aces
tora.

Totodată, avînd în vedere primej
dia creată prin amplasarea noilor 
arme tachetonucleare cu rază medie 
de acțiune in Europa, consfătuirea 
a chemat la lichidarea deplină, pe 
bază de reciprocitate, a rachetelor 
sovietice și a celor americane — 
ceea ce, desigur, ar deschide per
spectiva eliminării armelor nucleare 
de pe continentul nostru, corespun
zător intereselor și dorințelor celor 
mai fierbinți ale popoarelor. Reali
zarea unor înțelegeri concrete in 
cadrul tratativelor sovieto-americane 
privind armamentele nucleare și 
cosmice ; respectarea riguroasă a 
acordurilor privind limitarea arme
lor strategice ; folosirea Cosmosului 
numai în scopuri pașnice ; lichida
rea, încă în acest secol, a armei chi
mice, precum și a bazei industriale 
de producere a acesteia ; reducerea 
substanțială a forțelor armate și 
armamentelor convenționale pe plan 
global și regional, incepînd cu Eu
ropa, unde există concentrarea cea 
mai mare de trupe și armamente ; 
realizarea unui control eficient în 
toate domeniile și etapele reducerii 
armamentelor și dezarmării ; lichi
darea bazelor militare străine și re
tragerea trupelor de pe teritoriul 
altor state — sînt tot atîtea obiec
tive și direcții de acțiune, de însem
nătate esențială pentru cauza păcii, 
pe care statele participante la con
sfătuire le propun tuturor statelor 
lumii.

Se regăsesc îh aceste deziderate 
idei, cerințe, măsuri în sprijinul că
rora partidul și statul nostru s-au 
pronunțat cu consecvență, fiind cu
noscute multiplele inițiative, de
mersuri, propuneri, prezentate in 
acest sens de-a lungul anilor. 
După cum se știe. România mi
litează neabătut pentru înfăptui
rea unui program complex de 
dezarmare generală, în centrul că
ruia să se afle armele nucleare șl 
care să cuprindă și armele chimice,

Romulus CAPLESCU 
(Continuare în pag. a Vl-a)
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ARAD; Exemplul unităților 

agricole fruntașe să constituie
mureș. Cine nu adună fîn acum, îl va căuta

O cerință a democrației socialiste

un îndemn
la iarnă

REZOLVAREA PROMPTĂ, TEMEINICĂ 
A SCRISORILOR OAMENILOR MUNCII

în programul întocmit de organele 
de specialitate din județul Arad pri
vind recoltarea și depozitarea fura
jelor se prevede ca pentru fiecare 
unitate vită mare să se asigure 1000 
kg fîn și 4 000 kg nutrețuri insilo- 
zate. Pentru a realiza acest obiectiv, 
așa cum ne spunea tovarășul 
Corneliu Matica, director la direc
ția agricolă a județului, s-a asi
gurat o structură optimă a plan
telor furajere cultivate, 70 la sută 
din suprafețe fiind ocupate cu legu
minoase. în al doilea rînd, s-a ur
mărit ca producțiile obținute pe fie
care hectar să fie cît mai mari, ceea 
ce a necesitat aplicarea riguroasă a 
măsurilor agrotehnice. în vederea 
completării necesarului de furaje, 
după recoltarea păioaselor se vor 
semăna cu culturi duble 43 780 hec
tare, resursele secundare de Ia ce
reale și alte culturi vor fi adunate 
în totalitate, iar calitatea lor nutri
tivă va fi sporită prin tratarea cu 
amoniac și uree, prin însilozare cu 
lactosil. La acestea adăugăm și mă
sura luată de a se cosi și strînge 
iarba de pe diguri, șanțuri și canale.

Am urmărit modul în care se ac
ționează, în aceste zile, în județul 
Arad, pentru adunarea și depozita
rea furajelor. In programul amintit 
se prevede ca în lunile mai-iunie să 
se realizeze 49 500 tone fîn. Dato
rită bunei organizări a muncii au și 
fost depozitate 43 000 tone fin, în 
condițiile în care coasa a doua la 
plantele perene abia s-a declanșat 
(s-au recoltat abia 500 hectare din 
cele 9 965 hectare existente). De ase
menea, s-au lnsllozat toate cele 
48 000 tone furaje suculente prevă
zute în program. Ca atare, pînă la 
sfirșitul lunii se vor realiza supli
mentar importante cantități de fu
raje.

La I.A.S. Fîntînele au și fost de
pozitate pînă acum 1 650 tone seml- 
fîn și 3 000 tone siloz. „Graba" este 
de înțeles — unitatea are nevoie de 
hrană pentru cele 3 500 animale. 
Concomitent, se lucrează și la semă
natul culturilor duble. La cele 90 de 
hectare semănate anterior, in aceste 
zile se adaugă alte 100 hectare, pe 
terenurile de pe care s-a strîns bor
ceagul, urmind ca după recoltarea 
orzului și griului unitatea să mai în- 
sămînțeze înaă 600 hectare. Efortu
rile întreprinse pentru asigurarea

hranei sînt evidente la fiecare pas, 
iar seriozitatea cu care sint privite 
lucrurile aici este demonstrată de 
faptul că de la 910 litri lapte pe cap 
de vacă realizați în 1982. anul tre
cut s-a ajuns la 3 250 litri, iar in 
acest an la 3 500 litri pe cap de vacă. 
Și dacă producția a crescut, expli
cația trebuie căutată mai ales în 
creșterea preocupărilor pentru asi
gurarea unor furaje în cantități sufi
ciente și de bună calitate. Un alt 
aspect ce ne-a atras atenția aici 
este preocuparea de a înlocui fînul 
cu semifin. De ce ? „Pentru că astfel 
se păstrează tot ce e mai bun în 
plante — vitamine, proteine etc. — 
apoi nu există risc la recoltare" — 
apreciază inginerul Trăilă Doman, 
directorul unității. Și la C.A.P. Ză- 
brani, unde se lucrează cu răspun
dere la strîngerea și depozitarea 
furajelor, ca în alte unități 
cole din județ există tendința 
înlocui fînul cu semifin.

în raidul nostru am întîlnit 
și un aspect ce face notă discordantă 
cu eforturile menționate mai sus. 
La C.A.P. Păuliș am oprit nu în- 
tîmplător : unitatea a fost singura 
din județ care, în iarna trecută, s-a 
descurcat greu cu furajele. Deci fi
resc era ca tovarășii din conducerea 
unității să acționeze energic în ve
derea strîngerii ‘și depozitării fura
jelor. Or, pină la începutul săptă- 
minii aici se depozitaseră doar 21 
tone de lucernă și nu se făcuse nici 
o tonă de siloz. De ce ? Președintele 
unității, loan Hancea, nu ne-a putut 
răspunde pentru simplul motiv că 
nimeni nu știa unde se află. în 
schimb, șeful fermei, inginerul loan 
Duma, nu știa ce și cit are de re
coltat, cum stă unitatea, in momen
tul actual, față de programul alcă
tuit împreună cu specialiștii direc
ției agricole. Pentru ca această uni
tate să nu se confrunte cu greută
țile determinate de lipsa furajelor, 
este necesar să se acționeze energic 
In vederea grăbirii lucrărilor de re
coltare și conservare a furajelor. 
Aici, ca și în alte unități agricole în 
care se semnalează asemenea situa
ții. trebuie luate măsuri în vede
rea realizării, prevederilor din pro
gramul de depozitare a furajelor.

Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scînteii"

agri- 
de a
însă

în numeroase unități agricole din 
județul Mureș se acționează cu răs
pundere la stringerea și depozitarea 
furajelor. O atenție deosebită se 
acordă depozitării unei cantități cît 
mai mari de fin. care, potrivit preve
derilor planului pe lunile mai-iunie, 
trebuie să ajungă, la prima coasă, pe 
ansamblul județului, la 68 500 tone. 
Pînă acum însă au fost depozitate 
doar 24.469 tone fîn. alte 6 000 tone 
fiind pe cîmp netransportate.

Merită să consemnăm faptul că, în 
unități cu puternice sectoare zoo
tehnice, cantitățile de fin depozitate 
sînt cu mult mai mari decît media 
pe județ. Este cazul unităților agri
cole din consiliul agroindustrial 
Tîrgu Mureș, unde din prima coasă 
s-a asigurat aproape 65 la sută din 
cantitatea necesară de fin pe acest 
an. „Și în anul trecut am avut ex
cedent de furaje — ne spune Ilie 
Cheșa, președintele cooperativei a- 
gricole Mureșeni. Aslgurîndu-ne, an 
de an, furaje îndestulătoare, am pu
tut spori producția medie zilnică pe 
vacă furajată de la numai 1,2 litri 
lapte in 1980, la aproape 10 litri in 
prezent. Pină acum, din cele 590 tone ’ 
fin prevăzute în plan pe întregul an, 
am depozitat, la prima coasă, 250 
tone fîn. Și aceasta pentru că la 
cosit am mobilizat un mare număr 
de cooperatori". La data raidului

nostru, aici s-a trecut la cea de-a 
doua coasă pe 20 hectare cu trifo- 
liene, în timp ce o parte din coo
peratori și cele 20 de atelaje ale 
cooperativei agricole acționau la 
transportul din cimp al altor 80 de 
tone de fin uscat. Cu răspundere se 
lucrează și în cooperativele agricole 
Corunca, Văleni, Găești, din același 
consiliu' agroindustrial care cu ani 
în urmă cumpărau fîn în perioada 
de stabulație. „încă de la alegerea 
mea în urmă cu doi ani — ne spune 
inginera Raduly Marghit, președinta 
cooperativei agricole Văleni — am 
înțeles că fără asigurarea bazei fura
jere pentru perioada de stabulație, 
unitatea va fi mereu îndatorată, 
nerentabilă. Prima acțiune ? Reparti
zarea tuturor celor 179 hectare de 
finețe naturale pe cooperatori (în 
medie un hectar de fiecare) care 
efectuează în timp util toate lucră
rile — întreținere, cosit, uscat, trans
port și depozitare". Că un asemenea 
mod de a acționa și-a dovedit efi
ciența o demonstrează numeroase 
argumente : mai întîi că 1985 a fost 
primul an în care cooperatorii^ din 
Văleni nu au mai cumpărat furaje, 
iar producția medie de lapte pe vacă 
furajată a crescut cu 5,4 litri, compa
rativ cu cît se realiza cu trei ani 
în urmă ; față de necesarul de fîn 
stabilit pe acest an. de 440 tone.

unitatea a depozitat de la prima coa
să 340 tone fin. în mod similar ac
ționează în aceste zile și cooperatorii 
din Sîngeorglu de Mureș, Acățari, 
unde, la această dată, finul depozi
tat reprezintă aproape 60 la sută din 
necesarul pe acest an.

Din păcate, nu peste tot s-a în
țeles necesitatea trecerii cu toate 
forțele la cositul fînețelor. Este ca
zul unităților agricole din consiliul 
agroindustrial Morăreni, care nu au 
depozitat nici un kilogram de fîn 
din cele 8 226 tone programate pe 
acest an ! Oare să fi uitat atît de 
repede cooperatorii din acest consi
liu că in anul 1985 au cumpărat, in 
cursul iernii, nu mai puțin de 1 054 
tone fîn în valoare de 843 000 lei ? 
Aceeași întrebare o punem și coope
ratorilor din consiliul agroindustrial 
Fărăgău (și nu numai lor), care nu 
au depozitat decît 175 tone fin din 
cele 3 300 tone programate pe aceas
tă perioadă. O atare situație dove
dește necesitatea luării unor măsuri 
ferme din partea organelor agricole 
județene, astfel ca și în aceste uni
tăți să se înțeleagă că urgentarea 
recoltării și depozitării finului este 
o sarcină de mare răspundere pentru 
dezvoltarea zootehniei.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii

constanța. Zootehnia cere mereu
de buni gospodari

în toată perioada de vegetație, 
cele 857 hectare care reprezintă baza 
furajeră a. Asociației 
intercooperatiste pentru 
rea și îngrăsarea 
hail Kogălniceanu" 
verde intens, iar 
pășunat pe pajiștea 
se mai văd din iarba 
directorul asociației, ing. Constantin 
Nenovici, la 40 tone masă-verde la 
hectar. Tot de la el aflăm și secre
tul producției mari de pe pajiște, 
încă de la însămînțarea celor 200 
hectare cu amestec de ierburi, pă- 
mîntul a fost fertilizat cu cite 80— 
100 tone îngrășăminte naturale la 
hectar, iar după pășunat sau recol
tare, se administrează 
30—50 ' - J -

economice 
creste- 

oilor „Mi- 
sint de un 

oile scoase la 
artificială abia 

evaluată de

fazial cîte
îngrășăminte cu azot la

hectar și se irigă. Ca atare, fertili
zarea și irigarea sint cele două ve
rigi tehnologice care au dus la du
blarea producției de masă-verde față 
de anul trecut. Conducerea unității 
a stabilit ca numai o treime din a-' 
ceastă suprafață să fie pășunată, ea 
fiind împărțită în parcele împrejmui
te de cîte cinci hectare în care se 
introduc pe rînd cîrdurile de cîte 
3 000 de oi la păscut timp de patru 
zile, după care pajiștea este fertili
zată, irigată și lăsată o lună de zile 
să se refacă. Producția recoltată de 
pe restul suprafeței, de două treimi, 
este transformată în fîn. în felul 
acesta, din prima coasă de pe cele 
120 hectare de pajiște artificială și 
460 hectare lucernă s-au asigurat 
pînă în prezent 960 tone de fîn, care 
au și fost depozitate, față de 800 tone 
cît se prevăzuse pînă în prezent.

O situație la fel de bună am în- 
tîlnit șl la cooperativa agricolă Pe- 
cineaga. „Ținînd seama de lipsurile 
de anul trecut, cînd furajele pentru 
iarnă le-am administrat în primăva
ră la iesle ca masă verde, anul a- 
cesta ne-am asigurat încă din toam
nă 160 de hectare cu rapiță, secară 
și orz. După ce aceste suprafețe au 
produs întregul necesar de furaj tim
puriu și chiar un surplus care a fost 
transformat în fîn, în primăvară au 
fost reinsămînțate cu porumb" — ne 
spune Ion Mușat, președintele coo
perativei. Aflăm astfel, că întreaga 
suprafață de 140 hectare cu lucernă 
a fost rezervată pentru fin. Dih pri
ma coasă, unitatea a strîns și depo
zitat 460 tone fin, față de 400 tone 
cit își prevăzuse pină Ia această 
dată, iar după toate calculele, care 
sint urmărite riguros în cîmp de șefa 
fermei de vaci, ing. Ana Comănici, 
celelalte coase vor asigura cite o 
tonă de fîn pentru fiecare vită mare. 
Concomitent s-au luat măsuri de a

se asigura 
două tone 
care vită mare, prin însămînțarea a 
60 hectare cu culturi intercalate de 
dovleci în 
estimează o

Plusuri în 
perioada în 
de asemenea, în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Cobadin și 
Castelu, precum și la cooperativele 
agricole Tuzla, Oltina, Asociația eco
nomică intercooperatistă Basarabi și 
altele. Cu atit mai inexplicabilă este 
situația nesatisfăcătoare care se re
petă și în acest an la cooperativele 
agricole din Medgidia, Bărăganu, 
Crișan șl Crucea care, în prima lună 
de vară, se prezintă cu depozitele 
de fîn la fel de goale ca astă-pri- 
măvară.

De la tovarășul Ion Crețu, direc
torul direcției agricole județene, 
aflăm că în prezent 70 la sută din 
baza furajeră a județului o formează 
cultura de lucernă înființată în anii 
precedenți și că numai de la prima 
coasă a lucernei vechi s-a asigurat 
26 la sută din necesarul de fin, in 
prezent cantitatea depozitată fiind de 
aproape două ori mai mare ca in 
aceeași perioadă a anului trecut. în 
continuare se execută prima coasă 
pe cele 5 826 hectare și a început cea 
de-a doua coasă la lucerna veche, 
după care va fi recoltat borceagul. 
Ca atare, măsurile stabilite de comi
tetul județean, de partid privfnd. asi- ■ 
gurarea întregului necesar de nutre
țuri pe tot parcursul anului, pe baza 
unei balanțe furajere bine . echiliț-.' ... 
brațe în care se prevede cite o tonă 
de fîn pentru fiecare vită mare, s-au 
realizat întocmai pînă la sfirșitul 
lunii mai.

peste prevederi și cite 
de suculente pentru fie-

porumb, de la care se 
producție de 500 tone, 

balanța furajeră față de 
care ne aflăm întilnim,

Georqe MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii"

Ce caută rutinaRecoltarea furajelor, la I.A.S. Rădăuți, județul Suceava

Creșterea 
productivității — 

prin mecanizarea 
lucrărilor cu mare 

volum de muncă
In activitatea de 

transport uzinal intern, 
din cadrul secției tu
bulatură de la Șan
tierul naval din Brăi
la. sint unele nea- 
iunsuri cu consecin
țe negative asupra 
productivității muncii 
— se afirma intr-o 
scrisoare adresată re
dacției. Autorul făcea 
propuneri pentru În
lăturarea acestor lip
suri și îmbunătățirea 
muncii.

Redacția a îndrumat 
scrisoarea, spre solu
ționare. Comitetului 
județean Brăila al 
P.C.R., care a dispus 
analizarea ei la fata 
locului. în referatul 
de răspuns trimis zia
rului se arată că. in
tr-adevăr. în unele 
perioade de timp, la 
secția respectivă s-au 
manifestat unele defi
ciențe în folosirea 
parcului de electroca
re si electrostivuitoa- 
re. ceea ce a dus la 
executarea manuală a 
unor transporturi de 
țevi. S-a intervenit 
pentru înlăturarea a- 
cestora. pentru mai 
buna gospodărire a 
mijloacelor destinate 
transportului uzinal 
intern.

Răspunsul face însă 
și referiri mai largi 
la preocupările condu
cerii șantierului naval 
în ce privește extin
derea mecanizării. 
Astfel. se mențio
nează că. in aceașță 
întreprindere, gradul 
de înnoire a produc
ției este de circa 85 la 
sută, ceea ce impune 
permanent efectuarea 
de lucrări de mecani
zare. elaborarea de 
noi tehnologii, dotarea 

z unității cu noi mij
loace mecanice și dis
pozitive. instalații și 
mașini-unelte adecva
te. în secția tubulatu
ră. de pildă. despre 
care era vorba în scri
soare. s-a asigurat do
tarea cu poduri ru
lante. cu mașini de 
debitat, de îndoit etc. 
De asemenea, in pro
gramul de măsuri teh
nice si organizatorice 
adoptat pentru asigu
rarea creșterii, produc
tivității muncitfri’ 1986 
sint- prevăzute.-sarcini 
concretele mecaniza
re-a lucrărilor cu vo
lum mare de muncă, 
între altele, este vor
ba de extinderea me
canizării lucrărilor de 
montaj pe cală sau la

navă prin dotarea șan
tierului cu utilajele 
necesare; de extinde
rea mecanizării trans
porturilor uzinale: de 
mai buna gospodărire 
a parcului de electro
care. întreținerea co
respunzătoare a aces
tora și menținerea în 
stare de. funcționare 
permanentă a lor. ca 
și a celorlalte mij
loace mecanice din 
dotare.

Receptivitate 
sporită 

față de cerințele 
colectivului 
de muncă

într-o scrisoare a- 
dresată redacției se 
făceau referi la fap
tul că la sediile de 
turnătorii fontă din 
cadrul întreprinderii 
de autoturisme Pitești 
nu există condiții co
respunzătoare la gru
purile sociale : dușu
rile nu funcționează, 
nu este apă caldă, la 
garderobe nu există 
spațiu suficient etc. 
Toate acestea, se afir
ma în scrisoare, au 
drept consecință. între 
altele, si întirzieri la 
intrarea în program.

Scrisoarea a fost 
verificată la. fața lo
cului de un colectiv 
de activiști de ia Co
mitetul municipal Pi
tești al P.C.R. și de 
la întreprinderea de 
autoturisme. Din răs
punsul primit la re
dacție rezultă că pro
blemele sociale sem
nalate în scrisoare au 
fost analizate cu mul
tă receptivitate si so
licitudine. adoptîn- 
du-se măsuri adecva
te pentru rezolvarea 
lor. Astfel, a fost în
tocmit un plan con
cret de acțiune pentru 
modernizarea garde
robelor. a grupurilor 
sociale și microcan- 
tinelor de la secțiile 
de turnătorii fontă, 
plan care a fost ex
tins și la nivelul în
treprinderii. Prin în
făptuirea, in etape 
pină la sfîrsitul lunii 
august a.c.. a măsu
rilor prevăzute se asi
gură o mal bună uti
lizare a spațiilor so
ciale din întreprinde
re. condiții mai bune 
de folosire a grupuri
lor sociale și de ser
vire a mesei ta ■mt- 
croișantine. De aseme
nea1. răspunsul pred-’' 
zează că in. actualul 
cincinal va îi prinsă 
în plan și construcția 
unei anexe sociale pe 
platforma de la tur
nătorii fontă,

Fermitate 
în respectarea 

legalității
La unitatea din 

Rîmnicelu, județul 
Brăila, a Centrului 
republican de crește
re a cabalinelor și ca
lificare a cailor de 
rasă București, relata 
într-o scrisoare trimi
să redacției revizorul- 
contabil Ion Ghera- 
sim. se manifestă o 
seamă de nereguli și 
ilegalități. pe care 
le-a semnalat organe
lor locale competente, 
dar acestea intirzie 
adoptarea măsurilor 
de restabilire ă lega
lității si tragere la 
răspundere a celor vi- 
novati.

Direcția finante- 
credit din Ministerul 
Agriculturii si Procu
ratura Generală, fo
ruri cărora redacția 
le-a trimis sesizarea 
spre soluționare, pro- 
cedind la reverifica- 
rea faptelor semnala
te, ne-au răspuns că 
acestea se confirmă. 
Astfel, s-au constatat 
raportări de date fic
tive la realizări de 
către M. Ionescu. res
ponsabilul economic 
al unității, in scopul 
de a-și ridica dreptu
rile de retribuție re
ținute pentru nerea- 
lizarea planului : fal
sificarea unor semnă
turi pe statul de pla
tă de către același 
responsabil si de con
tabilul Mitică Dănila 
și casiera «Mana Dă- 
nilă. si însușirea su
melor respective : în
registrarea fictivă a 
unor produse primite 
de la I.A.S. Rimnice- 
lu : functionarea nele
gală pe lingă unitate 
a unei secții de vul
canizare ; utilizarea 
camerelor oficiale 
pentru cazarea unor 
lucrători ai centrului 
împreună cu familiile 
în timpul concediului 
de odihnă etc.

Adresele de răspuns 
menționează că, întru- 
cit asemenea fapte 
prezintă aspecte pena
le, actul de control 
încheiat a fost înain
tat Procuraturii jude
țene Brăila, care a 
dispus începerea ur
măririi penale împo
triva persoanelor vi
novate. Au fost adop- 
tatefslr trtte măsuri 

.pentru ăȘigurarea unui 
• climat de mutică să- 

nătos la unitatea, res
pectivă, pentru întă
rirea respectării legii.

Gheorqhe 
PÎRVAN

A AVEA, DAR NUMAI } 
PRIN MUNCĂ PROPRIE!

în garderoba copiilor?

Mai este oare nevoie să 
o spunem ? Temelia 
temeliilor bunăstării 

tuturor și a fiecăruia în 
parte este munca. Prin 
muncă și doar prin muncă 
am dobîndit tot ceea ce 
avem : marile combinate 
și întreprinderi înseamnă 
muncă ; noile noastre 
orașe înseamnă muncă ; 
zecile de milioane de tone 
de cereale înseamnă mun
că ; simfoniile, romanele, 
spectacolele cu care ne 
mîndrim înseamnă muncă. 
Și tot muncă înseamnă 
apartamentul pe care 
multi dintre noi îl posedă 
în proprietate personală, 
automobilele, mobila, hai
nele — intr-un cuvint, 
bunăstarea fiecăruia dintre 
noi. A avea — la dimen
siunea unui popor sau a 
unui individ — este tot 
una cu a munci.

Mai este oare nevoie să 
spunem că doar prin mun
că se poate edifica bună
starea fiecăruia dintre 
noi ? Anumite împrejurări 
de care luăm cunoștință 
ne îndeamnă să răspun
dem afirmativ. Pentru că 
ici. colo ne mai intîlnim și 
cu o prosperitate care nu 
este, nu poate fi rodul 
unei activități cinstite ; ne 
întilnim cu oameni al că
ror nivel de viată, ale că
ror bunuri nu pot fi cu 
nici un chip rezultatul 
unei activități oneste, al 
unor cîștiguri dobîndite pe 
căi legiuite. Mai sint prin
tre noi — după cum s-a 
subliniat și într-o recentă 
ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R. — speculanți, ele
mente corupte și alții care 
prin. faptele lor antisociale 
încearcă să lovească în 
interesele societății noastre 
Socialiste, aducind preju
dicii averii obștești și 
cetățenilor. Pentru desco
perirea și curmarea fapte
lor lor se acționează cu 
sporită perseverentă, ele
mentele din această cate- 

; gorie întilnindu-se. mai 
devreme sau mai tirziu. cu 
aceea, tocmai cu aceea de 
care au încercat, prin fap
tele lor. să fugă cit mai 
departe : legea — legile 

. statului nostru, instrument

în apărarea proprietății 
întregului popor și a cetă
țeanului. stavilă in calea 
celor minați de pofta de 
înavuțire fără muncă.

Veghea asupra stării de 
legalitate este o datorie și 
un drept al fiecărui cetă
țean, al fiecărei colectivi
tăți socialiste. Exercitin- 
du-le. și in cursul anului 
1985, conducerile unităților 
socialiste, organele finan
ciare. organele de ordine 
ău adus in fața comisiilor 
pentru cercetarea prove
nienței unor bunuri — iar 
acestea au înaintat, după 
o examinare temeinică, 
justiției — o seamă de ca
zuri din categoria celor 
despre care vorbim. Sfi- 
dîndu-și concetățenii, unul 
sau altul, locuitor intr-un 
oraș sau într-o comună, 
brusc sau pe nesimțite, a 
început să ducă un trai 
„pe picior mare", să achi
ziționeze case, autoturis
me. bijuterii, covoare de 
preț intr-o cantitate și in
tr-un ritm care nu aveau 
nimic de-a face cu venitu
rile lor legale — in destule 
cazuri, modeste. Iată-1. de 
pildă, pe un absolut oare
care gestionar din Iași po
sesor de bijuterii în va
loare de aproape... un mi
lion de lei ; iată-1 pe bu
cătarul din Sibiu care nu 
poate justifica proveniența 
a 320 000 de lei ; iată-i pe 
cei doi achizitori din jude
țul Timiș care nu știu să 
spună de unde au. împre
ună. 700 000 de lei... Prin
tre ei. cel asupra căruia 
ne vom opri in aceste rin- 
duri : loan Dan. șeful unei 
secții a S.M.A. din Ne
grești — Satu Mare.

Este exemplul tipic al 
insului minat de falsa și 
păgubi toarea concepție — 
păgubitoare, nu in ultimul 
rind. pentru el insuși... — 
că o muncă de răspundere 
încredințată de societate 
este tot una cu o sursă de 
venituri personale obținu
te pe căi ilegale ; catego
ria de indivizi care trăiesc 
cu iluzia că funcția socială 
le-a fost încredințată „în 
proprietate personală", 
pentru satisfacerea pofte
lor lor de înavuțire pe ori
ce căi și prin orice mijloa

ce. Citim declarația mai 
mult decît edificatoare in 
acest sens a consăteanului 
și subalternului său Vasile 
Zimbru : „în secția condu
să de loan Dan. acesta fă
cea ce voia el. Astfel, 
piese de schimb nu dădea 
decit dacă ’ mecanizatorul 
ii dădea țuică". (Să nu se 
înțeleagă că cerea „o țui
că" ; nici vorbă, cantitățile 
rulate erau ’ 20—30—50 de 
litri, țuică de Turț, pentru 
că acolo domiciliau atit 
D. I.. cît si majoritatea 
mecanizatorilor). O adevă
rată mană cerească a fost 
pentru fostul șef împreju
rarea că el era cel care re
cruta și trimitea la califi
care cadrele necesare sta
țiunii : cel puțin zece inși 
— ce s-a putut dovedi — 
au urmat gratuit școala 
statului, dar nu gratuit au 
obținut posibilitatea de a 
o urma ; a avut grijă loan 
Dan să transforme o pre
vedere legală intr-un iz
vor de cîștiguri pentru 
domnia sa...

Pe scurt : ani și ani de 
zile, fostul șef de secție a 
pretins și a primit de la 
subalternii săi bunuri pen
tru orice : pentru a repar
tiza un tractor nou (nu 
cumva le-a scos și la lici
tație ? Nu reiese din do
sar). pentru o cabină, 
pentru un acumulator — 
pentru orice, inclusiv pen
tru a achita drepturile bă
nești ale mecanizatorilor ! 
în paralel, alte și alte ne- 
regularități în gestiunea 
carburanților și a materia
lelor, în manipularea bu
nurilor stațiunii. Nu este 
locul aici să intrăm in 
amănunte, vom consemna 
doar că. pe măsura fapte
lor sale, justiția l-a con
damnat la 5 ani închisoare; 
sentința este definitivă.

La data inculpării sale 
avea nici mai mult, nici 
mai puțin decit trei case 
in . comuna Turț. Modes
te : prima, construită
în 1968—69, are patru ca
mere mari. baie, apă cu
rentă. instalație electrică, 
este acoperită cu țiglă, are 
sobe de teracotă. Nelocui
tă. A doua., ridicată in 
1975—76. are șase camere, 
două holuri, două băi și

așa mai departe, tot țiglă, 
tot teracote ; și tot nelo
cuită. A treia s-a înălțat 
in 1978—79 ; și s-a înălțat 
bine, cu etaj, cu pivniță, 
cu garaj. Normal, pentru 
că avea și automobil. Asta, 
în ceea ce privește bunu
rile „mari" ; încolo, avea 
de toate : frigider, mașină 
de spălat, mobilă de nuc 
(mai multe garnituri de 
mobilă) — pe scurt, tot ce 
intră in categoria „bunuri 
de folosință îndelungată"; 
și mai avea piei. țevi, niș
te garduri de fier, ci
ment... ce mai. om stringă- 
tor 1 Colecționa de toate, 
inclusiv niște chefuri de le 
mergea vestea.

în temeiul Legii privind 
controlul averilor, bună 
parte din cele de mai sus 
au fost confiscate în folo
sul statului. Este un final 
mai mult decit firesc, 
finalul unei activități care, 
după ce că l-a privat pe 
făptuitor de libertate și de 
onoare, l-a lipsit și de bu
nurile a căror proveniență 
nu a putut-o justifica.

în societatea noastră o 
viață nu se poate construi 
decit întemeiată pe muncă 
și pe cinste. Orice altă 
cale nu face decit să dea 
o vreme celui care merge 
pe ea ilpzia că va ajunge 
departe, că iși va realiza 
visurile de bunăstare, de 
belșug. Doar o vreme însă, 
pentru că sfirșitul vine 
ineluctabil : cel care în lo
cul muncii și al cinstei a 
ales hoția, corupția, specu
la. cel care a încercat — și 
temporar a reușit — să 
ducă un trai neingăduit 
de cîștigurile sale legale, 
să posede mai multe decit 
era îndrituit prin muncă 
și prin lege să posede, va 
simți asprimea legilor ță
rii. va simți mînia oameni
lor cinstiți, a milioanelor 
și milioanelor de concetă
țeni ai noștri care înțeleg 
să-și închine întreaga pu
tere de muncă întemeierii 
prosperității tuturor și a 
fiecăruia in parte ; și să 
beneficieze de prosperitate 
pe măsura muncii lor. în 
cadrele hotărite de legile 
tării.

Georqe-Radu 
CH1ROV1C1

Nici o familie nu precupețește ceva cînd e vorba de cbpii. Acest sen
timent de responsabilitate și grijă îl regăsim, puternic amplificat, la ni
velul întregii țări, al societății, care face eforturi considerabile pentru a 
le oferi celor mai mici cetățeni tot ceea ce industria de bunuri este ca
pabilă să realizeze mai modern și mai frumos, in pas cu dotarea indus
triei și posibilitățile materiale existente. La rindul său, comerțul se 
preocupă spre a pune la indemîna familiei o gamă de obiecte pentru 
garderoba celor mici — cît mai diverse și mai potrivite cu virsta lor. 
Rezultatul acestor eforturi conjugate este — fără îndoială — pozitiv. Dar 
nu intrutotul și nu pe măsura potențialului existent, după cum se va 
vedea și din cele ce urmează.

Prevederile sînt bune, im- 
portantâ este însă mate
rializarea lor. Pentru 0 mai bună 
cuprindere a tuturor aspectelor apro
vizionării magazinelor, a raioanelor 
de profil cu un sortiment cit mai 
bogat de mărfuri, Ministerul Comer
țului Interior — în colaborare cu 
producătorii — a întocmit un pro
gram privind dezvoltarea și diver
sificarea producției și desfacerii ar
ticolelor pentru copii, în 1986. Ce 
cuprinde acest program ? Mai întîi 
— o însemnată creștere cantitativă, 
la articolele specifice de 1,8 mi
liarde lei, adică 13 la sută, față de 
1985, sporuri mai însemnate fiind 
prevăzute la produsele pentru nou 
născuți. în acest sens, Ministerul 
Industriei Ușoare, ceilalți producă
tori și-au luat angajamente ferme, 
sub forma contractelor de livrare. 
Capitole interesante ale acestui pro
gram se referă la diversificarea și 
înnoirea structurii sortimentale, asi
milarea de noi modele de țesături, 
confecții, tricotaje, încălțăminte, ju
cării, concomitent cu ridicarea cali
tății tuturor categoriilor de produse 
ce au ca beneficiari copiii, dezvol
tarea și modernizarea rețelei (de des
facere.

Desigur, nu putem intra in amă
nunte transcriind coloane întregi de 
cifre exprimind cantități și termene 
de livrare. De altminteri, cititorul 
este interesat mai cu seamă de mo
dul în care toate aceste prevederi, 
bine chibzuite, se reflectă in oferta 
curentă a magazinelor.

îmbunătățiri reale, dar și 
unele neîmpiiniri. stăm de 
vorbă cu tovarășa Chira Smilana, 
directoarea întreprinderii comerciale 
„Materna". „Am obținut un fond 
de marfă satisfăcător in mod spe
cial la produsele pentru nou-născuți, 
afirmă interlocutoarea. Creșterea 
cu 30 la sută a cantității este inso- 
țită de o vizibilă preocupare, din 
partea unor producători, pentru cali
tate, pentru diversitate. Se mai în- 
tîmplă totuși — și nu putem afirma 
că sint cazuri foarte izolate — ca un 
conteiner să conțină un singur mo
del sau o singură măsură. Trebuie 
să așteptăm transportul următor, in 
speranța că vom putea alcătui ceea 
ce noi numim „sortiment comer
cial", adică toate măsurile. Așa se

explică de ce, în fața unor rafturi 
pline, vînzătorul nu poate satisface 
cererea, la anumite măsuri, culori 
sau modele, fapt ce nedumirește și 
nemulțumește pe cumpărător. Aceas
tă situație ar putea fi prevenită 
dacă s-ar respecta întocmai con
tractele, care obligă nu numai la li
vrarea unor cantități, ci și la o struc
tură bine precizată, fapt ce este 
omis sau ignorat, cu consecințele 
arătate".

Chiar „Romarta copiilor" — uni
tate reprezentativă, unde normal ar 
fi să se găsească, dacă nu toate, mă
car o mare parte din produsele 
pentru cei mici — ne furnizează 
asemenea aspecte : raionul de profil 
nu poate oferi pijamale de vară în
tre măsurile 25 și 32 ; confecțiile 
pentru băieți, altminteri cu o croia
lă modernă, lasă o impresie deplo
rabilă din cauza sărăciei de culori : 
predomină cenușiul și bejul.

— Așa le primim, ne explică șefa 
de raion. Două, cel mult trei culori, 
sau o singură mărime într-un trans
port. Ne-am trezit cu cantități apre
ciabile într-o paletă coloristică re- 
strînsă.

Oricine știe că e mai lesne să-ți 
faci planul producînd zile și săptă- 
mini în șir, ca la ștanță, același mo
del, aceeași măsură și chiar aceeași 
culoare. Dar cind beneficiar este co
pilul, această metodă, bună în fabri
cația de șuruburi, are ca urmare 
crearea de goluri artificiale în apro
vizionare, însoțite de o pronunțată 
monotonie a ofertei. Iar un aseme
nea mod de a se achita de obliga
țiile asumate față de comerț se aba
te de la clauzele contractuale, de 
comun acord stabilite. Tovarășa Ma
ria Răzleț, director-adjunct in Mi
nisterul Comerțului Interior, ține să 
precizeze că (probabil pentru a nu se 
mai complica de fel) unii producă
tori au importante restante in li
vrări, tocmai la mărfurile de sezon, 
a căror cerere este in toi. Conse
cința acestora nu este greu de în
trevăzut.

„Să fim serioși... copii I", 
par să spună multe din obiectele 
destinate garderobei celor mici. Vîn- 
zătoarele din raioanele de confecții 
pentru băieți se pling de o „discri
minare" : creatorii și producătorii 
susțin „linia clasică", adică modele 
și culori numai bune pentru... bu
nicii virtualilor cumpărători. într-a- 
devăr, „plutoane" intregi de jachete

și costume de vară, în bej și gri, 
stau aliniate la „Romarta copiilor" 
și în alte unități de profil. Culmea 
e că și colegele lor de la raioanele 
de îmbrăcăminte pentru fete au ob
servații Întemeiate de făcut. Ti-e 
mai mare dragul să vezi rochițele 
de-un cot, pentru fetițe foarte mici 
— numai volănașe, dantele și bro
derii. Dar se pare că, pe măsură ce 
rochița crește, scade izvorul inspi
rației creatorilor și entuziasmul exe- 
cutanților. Se pot vedea rochii de 
casă imprimate pe fond negru, al
tele de o culoare maron sau albas
tru spălăcit... Oricît de mult s-ar 
strădui vînzătoarele, asemenea „crea
ții" nu atrag atenția unor fete care 
au simțul culorii și al frumosului 
dezvoltat.

Observațiile de mai sus sînt vala
bile și pentru sectorul tricotaje. Ri
sipa de fantezie, la care ne așteptam 
citind programul, nu se face sim
țită. „Ni șe cer tricouri imprimate, 
dar majoritatea celor primite sînt 
uni, ne spunea responsabila unității 
„Materna" din strada Academiei 2. 
Copiii ar dori ca măcar pe partea 
din față a tricoului să fie imprimat 
ceva. Nu o simplă inscripție, ci un 
desen. (Ceea ce nu face industria 
fac bișnițarii : cumpără tricouri din 
comerț, le aplică un șablon și le 
revînd la un preț triplu). Cît pri
vește culorile, de necrezut, pînă și 
la nou-născuți și-au făcut apariția 
obiecte cenușii. Chiar și un furni
zor cu o bună reputație, cum este 
„1 Iunie" — Timișoara, a expediat 
„Romartei copiilor" un transport de 
salopete pentru copii sub un an, in 
care predomină nuanțele de gri. La 
încălțăminte, inclusiv la numerele 
cele mai mici, aceeași monocromie, 
deși este vorba de modele estivale. 
Iar faptul că multe dintre modele 
au o talpă mult prea rigidă le face, 
pe deasupra, și nefuncționale.

Producătorii de jucării 
și-au găsit preocupări mai 
„serioase" ? De la cea mai fra- 
gedă virstă copilul se înconjoară de 
jucării. (Unele îi devin atît de dragi 
incit le păstrează pină la maturitate, 
ca amintire, desigur). De la „sună
toarele" și „clopoțeii" primelor luni 
de viață, pînă la jocurile ce solicită 
cunoștințe de matematică și geogra
fie, de istorie și științele naturii. 
Este un domeniu în care multi pro
ducători iși aduc contribuția, atît din 
industria republicană, cit și din mica 
industrie. In acest an, de pildă, can
titățile asigurate, prin contract, sint 
cu 14 la sută superioare celor din 
anul trecut.

Cu toate acestea, cumpărătorii se

sizează absenta unor jucării sau, 
dimpotrivă, prezența persistentă a 
altora, pe care nimeni nu le mai 
dorește. Din prima categorie fac par
te unele dintre cele mai banale, cum 
ar fi baloanele și mingiile sau ani
malele din pluș. La „Romarta copi
ilor", mingile lipsesc de citeva săp- 
tămini, iar în colțul „zoo" vezi doar 
două variante de cățel „caniș", un 
cal bălan destul de costeliv și un 
elefant (ați ghicit) gri ! De ce ? Nu 
există producător pentru ele, ni se 
explică. „Dermatina" — Timișoara 
nu a mai contractat nici o minge — 
și este singurul producător, iar mi
cile unități ce confecționau ursuleți, 
pisicuțe și alte animale și-au găsit, 
pesemne, preocupări mai... serioase. 
Altele, precum cărucioarele sport, 
țarcurile, plăcuțele de placaj pentru 
traforaj și altele, sint contractate, 
dar nu și livrate unităților comer
ciale.

Dintre cele care se oferă, unele au 
serioase carențe de funcționalitate. 
Iată citeva exemple : jucăriile din 
tablă litografiată, produse la între
prinderea „9 Mai" — Lugoj au mar
ginile prea tăioase. In schimb, tru
sele de traforaj nu taie, deși asta e 
menirea lor. O stagnare pronunțată 
se simte și în sectorul jocurilor din 
carton. O vînzătoare afirma că pe 
unele le știe de cind ea însăși era 
copil și s-a plictisit de cind le vinde, 
incit n-o mai trage inima să le re
comande. „Iar loto muzical, loto cu 
flori, loto cu animale, loto cu culori, 
iar „păcălici". Mai nou, am primit 
niște jocuri de reconstituire, din bu
cățele, a unor scene din basme. Dar 
numai in două variante : „Albă ca 
zăpada" și „Capra cu trei iezi". Oare 
nu mai sînt și alte povești? Lipsesc 
jocurile de competiție (aveam un 
joc de fotbal, dar l-am scos din 
vînzare pentru că „terenul" fiind 
denivelat, mingea nu intra niciodată 
în poartă), cele logice. în general, 
am dori să le putem oferi copiilor 
jocuri și jucării izbutite, ingenioase, 
care să stimuleze gîndirea și să cul
tive aptitudinile practice".

Toate aceste observații, deloc mi
nore, ar trebui luate in seamă de 
producători, în primul rînd, dar șl 
de comisia de avizare a jucăriilor, 
care funcționează (sau ar trebui să 
funcționeze) in Ministerul Educației 
și Invățămintului și din care tăceau 
parte reprezentanți ai Ministerului 
Sănătății, ai centrului de cercetare 
și proiectare cu acest profil, ai co
merțului. Acordindu-i-se tot mai pu
țină atenție, această comisie s-a 
autodizolvat. Așa că orientarea pro
ducției de jucării se face „dună 
ureche", ea nemaibeneficiind de avi
zul competent al unor specialiști. 
Iar această lipsă se face simțită.

Iată, așadar, citeva din observațiile cumpărătorilor consemnate în 
carnetul de reporter. Le supunem atenției celor vizați, solicitindu-le nu 
explicații, ci măsuri grabnice de remediere a neajunsurilor. Nu de alta, 
dar beneficiarii cresc...

Rodica ȘERBAN
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EFICIENȚA PROMOVĂRII NOULUI 

în tehnică și organizare
subliniată de tovarășul

CU

0 cerință majoră
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
care stă la baza întregii acțiuni de modernizare la 
întreprinderea „1 Mai“ Ploiești:

„A fi adevărați revoluționari înseamnă să acționăm
toată fermitatea pentru înfăptuirea neabătută a programelor 
privind organizarea științifică a producției și a muncii. Numai 
astfel vom asigura dezvoltarea intensivă a tuturor sectoarelor, 
ridicarea calității producției".

initial de specialiștii din servi
ciile si compartimentele tehnice 
și' funcționale ale întreprinderii. 
Putem spune că această partici
pare de masă la elaborarea mă
surilor. această conlucrare între 
specialiștii din domeniul cerce

tării și proiectării, din compar
timentele tehnice și economico- 
financiare și oamenii muncii din 
secțiile de fabricație constituie 
o garanție in plus că progra
mele stabilite își vor găsi mate
rializarea deplină in practică.

PE PRIMUL PLAN - 
PROGRESUL TEHNIC

Standul de probe pentru instalațiile de foraj

MĂSURI judicios 
FUNDAMENTATE

Precizări în legătură cu modul 
în care au fost concepute orga
nizarea și desfășurarea acestei 
acțiuni. în care au fost elaborate 
programele pe ansamblul în
treprinderii și pe cele patru 
fabrici componente, ne-au fost 
făcute de cadre de conducere și 
specialiști din uzină, de la Cen
trala industrială de utilai petro^ 
lier și de la Institutul de pro
iectări și cercetări pentru utilaj 
petrolier, aflate în perimetrul 
acestei mari unităti industriale.

Discutăm mai intii cu tovară
șul dr. ing. Mihai Mateescu, 
șeful serviciului organizarea 
producției și a muncii din cen
trală si secretar adjunct cu pro
blemele economice , al comitetu
lui de partid din întreprindere.

— Practic. în elaborarea pro
gramului s-a pornit de la indi
cația expresă formulată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
ca uzina „1 Mai“ Ploiești să de
vină unitatea coordonatoare a 
producțifei de utilaj petrolier 
din tara noastră, să se profileze 
și să se specializeze în fabrica
rea. de instalații de foraj de 
medie și mare adîncime. de in
stalații de forat puțuri de di
mensiuni mari pentru exploata
rea țițeiului și zăcămintelor de 
minereuri de metale feroase si 
neferoase, precum și de cărbune, 
în acest cadru. întreprinderii i-a 
fost stabilită sarcina de a spori 
pină în anul 1990 de peste 2 ori 
numărul instalațiilor de forai 
fabricate, in comparație cu cel 
realizat in 1985. și de a crește, 
in aceeași perioadă de referință, 
de peste 3 ori numărul de sape 
cu role, ambele produse fiind 
mult solicitate la export.

— Nu este vorba numai de o 
creștere cantitativă a producției, 
care este esențială, desigur, ci, 
deopotrivă, de o ridicare la un 
nivel superior de calitate și efi
ciență a întregii activități de 
fabricare a utilajelor ce intră in 
profilul întreprinderii — a ținut 
să adauge ing. Atanase Nicules- 
cu, directorul Institutului de 
proiectări și cercetări pen
tru utilaj petrolier. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a indicat 
ca. în această amplă acțiune, să 
pornim de la stadiul in care se 
află in actuala etapă, sub aspec
tul nivelului tehnico-calitativ. 
utilajul petrolier românesc, să 
ne comparăm permanent din 
punctul de vedere al performan
telor tehnico-funcționale si eco
nomice cu cele mai bune insta
lații și utilaje similare ce se fa
brică de diferite firme străine, 
spre a tine mereu pasul cu tot 
ceea ce e nou si modem pe plan 
mondial in acest domeniu și a 
menține și chiar spori competiti
vitatea acestor produse ce piața 
externă. în fond, această acțiu
ne. concepută de secretarul ge
neral al partidului ca o acțiune 
menită să determine profunde 
schimbări calitative, revoluțio
nare în întregul proces produc

tiv din întreprinderi, constituie 
o excelentă platformă de afir
mare și promovare a noului în 
tehnică și organizare.

De Ig. aceste cerințe funda
mentale. ca și de la altele la 
fel dejimportante s-a pornit, de 
fapt, la organizarea acestei ac
țiuni în întreprindere. Ceea ce 
se cuvine relevat în mod deose
bit este că elaborarea progra
mului de măsuri s-a bazat pe o 
analiză aprofundată a întregu
lui flux de fabricație din între
prindere — de la intrarea mate
riilor prime si materialelor, de
pozitarea lor. programarea și 
lansarea în fabricație a repere
lor si pieselor, pină la realizarea 
produselor finite. Practic, nu au 
rămas subprocese si faze ale 
procesului de producție care să 
nu fi fost examinate în mod 
amănunțit — și pentru, fiecare 
s-a stabilit un program concret 
de reorganizare, astfel ca pro
ducția să se desfășoare in fie
care secție în flux continuu, 
fără încrucișări si cu transpor
turi cit mai reduse.

Comisia de organizare și mo
dernizare a producției din în
treprindere — formată din cadre 
de conducere. . proiectanti. teh
nologi și economiști, din activiști 
ai organizațiilor de partid. 
U.T.C. și sindicat — ca și cele 
18 subcomisii organizate pe sec
ții — care cuprind ingineri, teh
nicieni. maiștri si muncitori de 
înaltă calificare care lucrează 
efectiv in producție, precum și 
reprezentanți ai atelierelor de 
concepție si economiști — au 
depus in primele luni ale anului 
o activitate intensă, serioasă 
pentru conturarea celor mai efi
ciente măsuri. Și in întreaga lor 
activitate au tinut seama in per
manentă de indicațiile si orien
tările formulate de secretarul 
general al partidului, de direc
țiile si criteriile de desfășurare 
a acestei acțiuni stabilite de 
conducerea partidului.

— Se poate aprecia — afirmă 
tovarășul Nicolae Bucura, secre
tarul comitetului de partid și 
președinte al consiliului oame
nilor muncii din întreprin
dere — că prin această 
participare largă, stimulată pu
ternic de organizațiile de partid. 
U.T.C. și sindicat. întreaga ac
țiune a căpătat un caracter de 
masă, sute și sute de oameni 
făcind propuneri care vizează 
marile domenii ale acțiunii de 
modernizare : depozitarea judi
cioasă a materialelor, raționali
zarea și optimizarea transportu
lui intern. îmbunătățirea tehno
logiilor de lucru, perfecționarea 
organizării producției si a mun
cii. mecanizarea si automatiza
rea proceselor de fabricație, ri
dicarea nivelului tehnic si cali
tativ al produselor, reducerea 
consumurilor materiale si ener
getice pe unitatea de produs. 
Selecționate cu grijă, grupate pe 
domenii, aceste propuneri au 
îmbogățit programele gindite

Din lectura programelor de 
măsuri elaborate pe ansam
blul întreprinderii și pe cele 
patru fabrici se desprinde că 
factorul decisiv al reușitei 
acestei acțiuni ÎI constituie 
promovarea susținută a pro
gresului tehnic. Și aceasta în- 
tr-o dublă viziune sau, mai 
bine zis, într-un dublu sens, 
întîi de toate, prin proiecta
rea unor utilaje și instalații 
cu performanțe tehnico-func- 
ționale si economice ridicate, 
comparabile și competitive cu 
eele mai bune produse similare 
fabricate pe plan mondial, 
precum și prin modernizarea 
celor existente în fabricație, 
aducindu-li-se o serie de mo
dificări de ordin constructiv- 
tehnologic spre a corespunde 
exigențelor mereu crescinde ale 
partenerilor externi. în al doi
lea rind. prin ridicarea nive
lului tehnic al producției ne 
baza introducerii de tehnologii 
noi, moderne, extinderii me
canizării, automatizării șt ro
botizării producției, a dispozi
tivelor și aparaturii moderna 
de măsură și control.

— în cadrul colaborării 
strinse dintre uzina noastră și 
institutul de specialitate — ne 
spune ing. Cristei Fopeia, di
rectorul întreprinderii — avem 
în vedere cu prioritate produ
sele destinate exportului. Așa 
cum ne-a , indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în acest 
context punem un accent deo
sebit pe realizarea de instalații 
de foraj acționate electric și 
transportabile in blocuri mari. 
In permanentă ne străduim să 
păstrăm locul de frunte pe 
care îl are țara noastră pe 
plan mondial în domeniul ex
portului de utilaj petrolier și, 
în acest sens, acționăm pentru 
a ține mereu pasul cu tot ceea 
ce este nou și modern în acest 
domeniu și, in special, pentru 
a ne adapta rapid la cerințele 
partenerilor externi. In acest 
cadru precizăm că. începînd 
cu acest an, s-au asimilat în 
fabricație instalații și echipa
mente de foraj pentru exploa
tare în zone cu temperaturi scă
zute. de minus 40 grade Celsius.

— Atît în proiectarea de noi 
produse, cit și in reproiectarea 
$i modernizarea celor aflate 
in fabricație — relevă ing. 
Atanase Niculescu, directorul 
I.P.C.U.P. — specialiștii institu
tului nostru acționează in per
manentă. cu întreaga răspunde
re. împreună cu cadrele din 
compartimentele tehnice. eCo- 
nomico-financiare si din sectoa
rele de producție din întreprin
dere. pentru a asigura, pe lingă 
creșterea performanțelor tehni- 
co-functionale ale instalațiilor 
si utilajelor de forai, reducerea 
consumurilor de materii prime, 
materiale, energie și manoperă 
pe unitatea de produs. Con
cret, in această primă etapă 
am realizat, prin reproiectare, 
o serie de subansamble noi 
care cuprind părți de construc
ții metalice ale instalațiilor de 
foraj ce erau mari consuma

toare de metal, ca, de exem
plu, subansamble de la instaia- 
tiile de preparare-circulare a 
noroiului, rămpile de prăjini, 
cu toate anexele, casa mașinii 
și incintele" acoperite. Practic, 
pe această cale s-a reușit, in 
această primă etapă, să se re
ducă consumul de metal cu 
peste 10 la sută, iar cel de ma
noperă — cu 30 la sută, creîn- 
du-se totodată posibilitatea de 
a se introduce, sudura automată 
pe mașini, in scopul creșterii 
productivității muncii. De ase
menea, am acționat și acționăm 
in continuare, prin măsuri con- 
sttuetiv-tehnologice la o serie 
de componente ale utilajelor 
petroliere nfari consumatoare 
de oțel turnat aliat și de ener
gie electrică, prin înlocuirea 
unor repere în varianta ambu- 
tisat-sudură, cum ar fi acu
mulatorii de la comenzile hi
draulice pentru instalațiile de 
prevenire a erupțiilor, la care 
se obțin economii de metal de 
circa 30 la sută față de va
rianta turnată, și . o reducere 
substanțiala a manoperei de 
prelucrare.

Directorul Institutului a ținut 
să ne spună că preocuparea 
pentru reducerea consumului și 
pentru înlocuirea oțelurilor 
aliate se împletește cu efortu
rile permanenta pentru men
ținerea și chiar creșterea fia
bilității si calității instalațiilor 
Si echipamentelor de foraj, 
spre a se_ asigura funcționarea 
lor în cit mai bune condiții. 
Concludentă în acest sens este 
preocuparea pentru reproiec
tarea și modernizarea sapelor 
de foraj cu role, prin care se 
creează posibilitatea de a se 
recupera anumite părți compo
nențe, concomitent cu creșterea 
andurantei lagărelor acestor 
sape. Experimentările făcute in 
ultima vreme în anumite schele 
de foraj din tară dovedesc că se 
merge pe o cale bună si stimu
lează eforturile specialiștilor din 
institut să găsească in continua
re noi soluții tehnice.

Ca o sarcină deosebit de im
portantă trasată institutului si 
uzinei de secretarul general al 
partidului se detașează aceea 
care privește creșterea gradului 
de mecanizare și automatizare 
a instalațiilor de foraj in ve
derea sporirii productivității 
muncii la beneficiar și redu
cerii efortului fizic al munci
torilor care le exploatează. 
„In acest sens — preciza direc
torul institutului — ăm extins 
aplicarea acționărilor electrice în 
curent continuu la toate tipu
rile de instalații în scopul di
minuării consumului de com
bustibili lichizi în timpul func
ționării, a consumului de piese 
de schimb care se uzează mai 
repede, cit și al creșterii randa
mentului instalațiilor de foraj. 
Toate acestea generează efecte 
pozitive la beneficiar, în sensul 
reducerii timpilor de foraj 
și ai acelora necesari pentru 
unele activități tehnologice 
auxiliare — montaj-demontaj, 
transport etc.“.

economice, este de neconceput 
fără extinderea pe scară largă 
a mecanizării, automatizării, a 
robotizării producției în sectoa
rele unde, acestea sint necesare, 
fără introducerea de tehnologii 
noi. moderne.

— De altfel, asa cum a indicat 
secretarul general al partidului 
— ține să sublinieze ing. Gheor- 
ghe Damian, director tehnic al 
Centralei industriale de utilai 
petrolier — fondurile de inves
tiții alocate întreprinderii în ul
timii ani si in actua'lul cincinal 
sint destinate nu construcției de 
noi hale, de noi spatii de pro
ducție. ci sînt orientate aproape 
în exclusivitate spre dezvoltarea 
intensivă, modernizarea capaci
tăților de producție existente, 
spre creșterea gradului de me
canizare și automatizare a pro
ceselor de producție si extinde
rea tehnologiilor moderne, de 
înaltă eficientă. Aceasta este, 
de altminteri, o orientare _ de 
principiu formulată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al XIII-lea al partidului pen
tru dezvoltarea industriei în ac
tualul cincinal.
1 Cel mai semnificativ exemplu 
în acest sens îl constituie fabri
ca de sape de forai cu role. în 

. această fabrică se desfășoară in 
prezent un intens proces de per
fecționare a organizării si mo
dernizare a producției.

— Secretarul general al parti
dului ne-a trasat sarcina să 
sporim substanțial producția ds 
sape cu role în acest cincinal, 
ținîndu-se seama de cererile 
mari de astfel de produse la 
export — menționează dr. ing. 
Ene Dumitru, directorul fabri
cii. Evident, pentru realizarea 
acestui spor de producție s-a 
trecut la reorganizarea fabrica-, 
ției de sape pe principii noi. 
științifice, prin organizarea de 
linii tehnologice in flux conti
nuu pentru principalele repere, 
dotate în proporție de 80—90 la 
sută cu mașini-unelte cu co
mandă numerică ; transportul 
interoperatii și de semifabricate 
este mecanizat, iar șpanul de 
oțeluri aliate rezultat din pro
cesul de prelucrare a pieselor 
este sfărîmat și transportat 
printr-un sistem subteran me
canizat și dus la stația de bri- 
chetare în scopul refolosirii lui 
în procesul de producție. De 
asemenea, s-au realizat mașlni- 
ngregat tot cu comandă nume
rică care au înlocuit mașinile 
universale. Se creează astfel 
condiții pentru creșterea de 
peste două ori a productivității 
muncii în fabrica noastră în 
actualul cincinal, pentru omo
genizarea loturilor de fabricație, 
cu efecte directe asupra- calită
ții și comportării în exploatare 
a sapelor de foraj. Tot ca re
zultat al acestui proces de re
organizare și modernizare a 
producției se îmbunătățesc con-' 
dițiile de lucru, se reduce efor
tul fizic al oamenilor și se cre
ează posibilități pentru extinde
rea treptată a polideservirii 
mașinilor.

Pe un panou aflat la un loc 
vizibil într-una din secțiile aces
tei fabrici sînt înscrise cifre 
care ilustrează convingător re
zultatele ce se scontează a fi 
atinse în acest cincinal pe baza 
aplicării măsurilor de perfecțio
nare a organizării și moderni
zare a proceselor de producție. 
Prezent aici, tovarășul Ion De- 
lescu, muncitor specialist, secre
tarul comitetului de partid din 
această fabrică, ne spune :

— După cuin vedeți, obiecti

vele pe care ni le-ăm pro
pus sînt mobilizatoare și, toc
mai de aceea, comitetul nos
tru de partid acționează per
manent, cu exigență, pen
tru aplicarea măsurilor pre
văzute în programul întoc
mit pe fabrică, intervine siste
matic pentru traducerea lor în 
viată la termenele stabilitei 
Concomitent, desfășurăm o in
tensă muncă politico-educativă 
pentru ea fiecare muncitor, in
giner si tehnician să înțeleagă 
sensul maior al acestei acțiuni 
initiate de conducerea partidu
lui. să pună mal presus de orice 
interesele generale ale econo
miei naționale.

Din. discuțiile cu specialiști 
din întreprindere am reținut că 
măsuri pentru mecanizarea lu
crărilor și perfecționarea orga
nizării producției sint prevăzu
te să fie aplicate și la turnăto
rie și forjă, precum și la fabri
ca de utilaj petrolier. La tur
nătoria de oțel, fontă și ne
feroase se urmărește in special 
creșterea gradului de mecani
zare la lucrările de formare, 
turnare și dezbatere a pieșelor. 
iar la forjă — mecanizarea 
transportului interoperațional și 
introducerea de manipulatoare 
pentru lucrările operaționale 
propriu-zise. Practic, in efec
tuarea lucrărilor de moderniza
re si ridicare a nivelului tehnic 
al producției de la turnătorie si 
forjă s-a pornit de la indica
țiile date de secretarul general 
al. partidului la întreprinderea 
..23 August“ din Capitală.

în cadrul acțiunii de perfec
ționare a organizării și moder
nizare a producției, un accent 
deosebit se pune pe introduce
rea de tehnologii moderne, 
cu inaltă eficiență. între altele, 
s-a introdus sudura automată 
circulară cu arc acoperit pentru 
sapele cu corp turnat, s-a mo
dernizat tehnologia de rectifi
care a butonului fălcilor sapelor 
cu lagăre de alunecare prin tre
cerea pe mașini specializate, s-a 
extins sudura automată sub strat 
de flux la diferite repere etc. 
Referindu-se la problema înnoi
rii și modernizării tehnologiilor 
de fabricație, ing. Victor Lam- 
brescu, director cu pregătirea 
fabricației în uzină, ne spune :

— Am pus la punct tehnolo
gia de executare a bucșelor bi- 
metalice cu interior de bronz, 
tehnologie prin care se obține 
o importantă economie la acest 
metal neferos. De asemenea, am 
extins tehnologia . de elaborare 
a oțelurilor vidate in turnătorie. 
Ne-am propus, în același timp, 
să modernizăm borwerkurile, 
strungurile carusel și strungurile 
paralele mari prin dotarea cu 
afișaj numeric al deplasării su- 
pofților, ceea ce asigură o 
creștere importantă a producti
vității muncii și a calității pro
duselor. De fapt, aceasta este o 
modernizare realizată în propria 
fabrică de mașini-unelte din în
treprindere pe care vrem să o 
generalizăm. Sîntem, totodată, 
interesați să preluăm și de la 
alte întreprinderi diferite teh
nologii și modernizări de utilaje 
care și-au dovedit eficienta în 
practică.

Mai se cuvine adăugat că în 
întreprindere există o preocu
pare constantă pentru moderni
zarea mașinilor existente și ri
dicarea randamentelor lor, prin 
dotarea cu dispozitive și scule 
mai bune, superioare și aplica
rea de modernizări in structură 
prin mici adaptări de aparatură 
electronică și hidraulică.

SOLUȚII MODERNE 
DE ORGANIZARE

FLUXURI RAȚIONALE
DE FABRICAȚIE

Desigur, așa cum arătam mai 
înainte, o asemenea acțiune 
de anvergură, cu implicații pro

funde pe planul creșterii și mo
dernizării producției, al ridică
rii pe toate, căile a eficientei

în cadrul acestei acțiuni se 
urmărește ca organizarea pro
ducției și a muncii să asigure o 
valorificare cu maximă eficientă 
a potențialului tehnic, material 
și uman, existent in întreprin
dere, punîndu-se un accent deo
sebit pe concentrarea producției 
pe secții, pe profilarea și spe
cializarea pe produse, cu un 
grad înalt de integrare.

— Avem acum secții pentru 
agregate de cimentare și co
menzi hidraulice, pentru preve
nitoare de erupții, pentru trolii 
de forai si pentru pompe 
de noroi — precizează, spre 
exemplificare, dr. ing. Mihai 
Mateescu, șeful serviciului or
ganizarea producției și a muncii 
din centrala de resort. Progra
marea și urmărirea producției 
urmează să se facă in curînd 
cu ajutorul calculatorului, spre 
a se asigura un decalaj nor
mal, corespunzător intre sec
toarele primare, de prelu
crare și montaj. De exemplu, 
pornind de la lansarea fabrica
ției pe loturi optime — de 10—15 
instalații de foraj pe fiecare lot 
— calculatorul va da mai multe 
variante de programare a pro
ducției, dintre care vom alege

de fiecare dată pe cea mai ra
țională și eficientă. •

De la alți specialiști din în
treprindere și centrală am aflat 
că perfecționarea organizării 
producției este nemijlocit lega
tă de tipizarea pieselor, suban- 
samblelor și produselor. Tipiza
rea produselor creează condiții 
pentru creșterea seriilor de fa
bricație și. implicit, pentru or
ganizarea unor linii tehnologice 
Specializate de fabricație, pen
tru reducerea substanțială a 
consumurilor materiale și ener
getice. Dar avantajele tipizării 
nu se limitează numai la atît.

— împreună cu institutul de 
specialitate — ține să adauge 
ing. Gheorghe Damian, direc
tor tehnic al centralei de 
resort — am luat măsuri pen
tru tipizarea utilajelor și echi
pamentelor de foraj pină la 
nivel de subansamble și. in 
unele cazuri, pină la repere, 
cum ar fi. bunăoară, piesele cu 
uzură rapidă, în vederea asigu
rării interșanjabilității și alinie
rii acestora la normele interna
ționale.

Tot în cadrul perfecționării 
organizării producției se pune 
un accent aparte pe organiza-

Priviți și comparați 
aceste cifre

Prezentăm citeva date concludente referitoare la rezultatele ce 
urmează sg se obțină in întreprindere in prima etapă — anul 
1986 — in a doua etapă — pină la sfirșitul anului 1988 — și pe 
ansamblul cincinalului 1986—1990, in comparație cu anul 1985 :

Anul 1985—100

Indicatorul Anul
1986

Anul
1988

Anul
1990

— Producția-marfă
industrială 112,3 144,6 1,9 ori

- Exportul
- Productivitatea

171,3 210,7 2,2 ori

muncii
- Producția-marfă 

la 1 000 lei fon-

109 148,2 2,1 ori

duri fixe
— Cheltuieli totale 

la 1 000 lei 
producție-marfă 
(nivel față de 
anul 1985 — în

106,6 137 162,4

procente)
- Cheltuieli mate

riale la 1 000 lei 
producție-marfă 
(nivel față de 
anul 1985 — în

91,2 82,3 73,6

procente) 88,9 80,7 72,5
— Beneficiul 1,6 ori 2,8 ori 4,5 ori

• Ponderea produselor noi și modernizate ce vor fi intro
duse în fabricație în actualul cincinal va reprezenta PESTE 85 
LA SUTA din valoarea producției-marfă.

• Creșterea gradului de valorificare a tonei de metal, in 
medie cu pină la 30 LA SUTA, pină la sfîrșitul cincinalului 1986— 
1990.
• Pe ansamblul cincinalului, in timp ce producția-marfă in

dustrială aproape se dublează, consumul de energie electrică 
și combustibil crește cu mai puțin de 20 la sută.

• in cincinalul 1986-1990, prin înlocuirea și reducerea con
sumului unor materii prime și materiale din import se vor eco
nomisi fonduri valutare în valoare de PESTE 200 000 DE DO
LARI.

• In cadrul acțiunii de recuperare șl refolosire a resurselor 
materiale rezultate din procesul de producție, o atenție deo
sebită se acordă materialelor deficitare, în special nichelului 
și feroaliajelor de crom și molibden, la care importul se va 
reduce, pe întregul cincinal, cu PESTE 50 DE TONE.

rea rațională a activității de 
transport uzinal, de manipulare 
și depozitare a materiilor prime 
și materialelor, pe extinderea

acțiunii de organizare științifi
că și modernizare a proceselor 
de producție.

— In mod evident — ne spu- 
paletizării. . conteineriyării șj a ne toyarăaul Petre Lambru, 
altor' sisteme de transport etî ' contabiluPșfeT '** af- întreprinde- 
vagoneți cu acționare mecanică 
sau electrică. Bunăoară, pentru 
reducerea volumului transpor
turilor uzinale, mai ales la sub- 
ansamblurile mari de 4—10—18 
tone, s-a trecut la fabricația 
integrată de pompe de noroi 
într-o‘ secție reorganizată în 
apropiere de standul de probe 
și montaj general și de depo
zitul de tablă și rampa de ex
pediție.

Măsuri importante se au în 
vedere și pentru organizarea 
locurilor . de muncă pe baza 
unor proiecte-model. pentru ex
tinderea lucrului la mai multe 
mașini, pentru perfecționarea 
normării muncii corespunzător 
reglementărilor legale actuale, 
pentru extinderea unor metode 
și mijloace moderne de control 
al calității produselor, operați
ilor, lucrărilor, pentru ridicarea 
gradului de pregătire tehnico- 
profesională 
muncitor și 
peste 2 000 de . oameni pină la 
încheierea celor două etape ale

a personalului 
policalificarea a

rii — măsurile de perfecționare 
a organizării și modernizare a 
producției se intercondiționează 
reciproc și vor influenta favo
rabil aplicarea neabătută a 
principiilor noului mecanism 
economic-financiar. ale autocon- 
ducerii și autogestiunii munci
torești. Se va întări astfel șl 
mai mult răspunderea colectivă 
și individuală pentru gospodă
rirea cu eficiență superioară a 
mijloacelor tehnice^ materiale și 
financiare încredințate de so
cietate colectivului întreprinde
rii noastre spre administrare și 
dezvoltare — parte integrantă a 
avuției naționale a întregului 
popor — ceea ce va avea efec
te pozitive asupra realizării pla
nului la toți indicatorii cantita
tivi și de eficientă. Desigur, o 
influentă la fel de favorabilă în 
această privință are și trecerea, 
începînd din luna mai. la apli
carea noilor reglementări legale 
privind retribuirea in acord 
global și în acord direct a per
sonalului muncitor.

Ce anume se cuvine subliniat în încheiere ? Intii de toate 
faptul că la întreprinderea „1 Mai“ Ploiești — unitate-etalon 
pentru industria de utilaj greu — s-a conturat o experiență 
valoroasă in fundamentarea și desfășurarea acestei acțiuni de 
mare importanță economică și politică, cu o serie de concluzii 
de larg interes și pentru alte unități industriale din această 
ramură. Oamenii muncii de aici, in frunte cu comuniștii, au 
trecut cu întreaga răspundere la aplicarea programului de mă
suri privind perfecționarea organizării și modernizarea pro
ducției, bucurîndu-se in acest sens de sprijinul permanent al 
comitetelor județean și municipal de partid, al centralei și mi
nisterului de resort. Un prim bilanț demonstrează că acțiunea 
a demarat promițător, că marea majoritate a măsurilor cu ter
men scadent in perioada care a trecut din acest an au fost 
aplicate. Eficiența acestei acțiuni este ilustrată de rezultatele 
obținute : in primele cinci luni din anul 1986, comparativ cu 
perioada corespunzătoare din anul trecut, producția-marfă a 
sporit cu 12,7 la sută, exportul — cu 52.5 la sută, iar producti
vitatea muncii — cu 19,2 la sută. Mai se cuvine adăugat că, 
in patru luni din acest an, cheltuielile totale la 1 000 iei pro
ducție-marfă s-au situat sub nivelul planificat.

Desigur, acțiunea se află la început, mai sint probleme de 
soluționat, măsuri care iși așteaptă o mai grabnică aplicare. 
Merită relevat că, periodic, in întreprindere se fac analize ope
rative pe, fabrici in legătură cu desfășurarea acțiunii — ana
lize la care participă membri ai biroului comitetului de partid 
și ai biroului executiv al consiliului oamenilor muncii — in 
cadrul cărora se stabilesc modalități concrete și răspunderi pre
cise pentru impulsionarea traducerii in viață a măsurilor la 
termenele stabilite in programe. Modul aprofundat in care a fost 
fundamentat programul de măsuri, fermitatea și spiritul de răs
pundere revoluționar cu care s-a trecut la aplicarea lor consti
tuie o garanție că toate forțele colectivului de aici. în frunte 
cu comuniștii, vor participa in permanentă. cu toată capacitatea 
lor creatoare, la desfășurarea in cit mai bune condiții a aces
tei importante acțiuni inițiate de conducerea partidului.

Pagină realizată de Mircea ANGEJLESCU 
și Constantin CĂPRARU

dotate cu mașini-unelte cu comandă numerică, intr-una din secțiile fabricii de sape de foraj Fotografii de Sandu Cristian^Linii tehnologice moderne,
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Pe scenă: faptele, nu panourile desenate
Recenta trecere în revistă a brigă

zilor artistice ale cooperației mește
șugărești din județele țării desfășu
rată la Brăila sub imperativele „Pro
ducție — calitate — răspundere" se 
alătură altor schimburi de experiență 
similare organizate în această etapă 
de masă a Festivalului național 
„Cîntarea României", confruntări de 
netăgăduită utilitate Înaintea fazelor 
superioare ale celei de-a Vl-a ediții 
a festivalului. Aceste schimburi de 
experiență făcute cu fața către un 
public numeros au marele merit de a 
menține și adinei climatul competi
tiv în care-și desfășoară activitatea 
formații artistice menite, prin defi
niție, să discrediteze imoralitatea și 
superficialitatea, să supună oprobriu
lui public apucături ce vin în contra
dicție cu interesele și normele etice 
ale societății.

Dacă am rezuma programele pre
zentate la Brăila in cadrul acestui 
excelent schimb de experiență, am 
avea in față o listă completă a prin
cipalelor atitudini, mentalități și fe
nomene negative pe care le mai Con
stată și le suportă — cu răbdare ori 
indignare, după caz — în egală 
măsură cetățeanul din București. 
Brăila si Galați. Iași și Baia 
Mare. Craiova si Tg. Mures. Pi
tești ori Tîrgoviște ș.a.m.d. atunci 
cînd trece pragul vreunui atelier 
de reparat pantofi sau televizoa
re, al frizeriei sau croitoriei, • cind 
vrea să-și repare ceasul ori să cum* 
pere inel pentru logodnică etc., etc. 
Mai puțin preocupate să inșire reali
zările cu care colectivul fiecăreia 
s-ar putea, firește, mîndri, aceste bri
găzi joacă rolul unor veritabile de
tectoare de contradicții și nereguli, 
luînd atitudine fermă față de cei 
puși pe căpătuială pe seama buzu
narului nostru, al tuturor, față de 
„meșterul" bun la orice altceva de- 
cît să-ți repare cum se cade o ușă, 
un pantof sau un aparat de radio. 
Cîți dintre noi nu citim cu melanco
lie pe pereții unor ateliere și coope
rative inscripții care dau asigurări 
de promptitudine, solicitudine, corec
titudine ! „Nu luăm bacșiș" — scria 
pînă nu de mțilt pe toți pereții unor 
astfel de respectabile instituții, me
nite să „presteze servicii către popu
lație" în condiții și de o calitate ire
proșabile. Și totuși... „Iar morala din 
pereți / A rămas precum vedeți" — 
scandează Cu veselie cam neagră o 
brigadă care constată că meșteșugari 
rimează adeseori cu „ciubucari", iar 
din deșeurile și rebuturile unei acti
vități. altfel rentabile, dar la do
miciliu (!). s-ar putea face o 
plapumă destul de mare ca să se 
acopere absentele de Ia lucru, 
în cutare cooperativă, ucenicii În
vață de zor să... tîrguiască pen
tru cei mari (țigări, băuturi, cea
pă si cartofi etc.), iar un „crea
tor" cu multă fantezie (oe spi
narea clientului) inventează urmu- 
zian „pălăria cu buzunare" și „san
dalele cu tocul in față" ! în altă 
parte, casa unei biete cliente se vede 
„asediată" și transformată in local 
de petrecere de către tinerii meșteri 
veniți, chipurile, să-i repare frigi
derul, televizorul și mașina de spă
lat. Sau ce să mai spunem de înfri
guratele pregătiri (citiți : dosiri) din- 
tr-o cooperativă unde se lucrează cu 
materiale (citește : metale) rare în 
momentul cind conducerea este 
anunțată, la un telefon fără fir, că 
urmează să aibă loc un adevărat 
control neanunțat ! într-o cooperati
vă ce se cheamă „Prestarea" și unde 
„vrem să fie disciplină, muncă și 
avînt" pentru o „prestare de prestan
ță" (!), elanul este așa de mare că 
nimeni nu mai lucrează la locul lili : 
Instalatorul ia locul confecționerului, 
iar mecanicul-șef muncește la... gher
ghef ! în alta, numită „Viitorul", 
cîștigurile se obțin „pe sub mină", iar 
eroina (cosmeticiană) cîntă în gura 
mare : „Iau trei sute la chenzină I 
Dar am casă și mașină / Fac și eu 
pe lucrătorul / Angajat la «Viito

rul»", căci instituția aceasta are 
„particularii" ei, serviți ireproșabil.

Am putea înșira încă multe ase
menea „povești" sau, cum se spunea, 
„alegorii pentru copii": toate mărtu
risind că în acest gen, îmbrățișat cu 
entuziasm de mii de artiști amatori 
din toată țara, calitatea, eficienta, 
măsurate în primul rînd în reacția 
publicului și îndreptarea lucrurilor, 
derivă din forța de a spune adevărul, 
direct, simplu, pe nume, fără trans
figurări ori edulcorări. Este forma 
unei arte agitatorice, tăioase, lipsite 
de menajamente și care respinge, în 
cele mai bune cazuri, apa de tranda
firi, ocolirea lipsurilor sau numirea 
doar a celor secundare. Adesea, și 
acest lucru trebuie subliniat cu pre
cădere, ele vizează nu numai efec
tele, dar și .cauzele anomaliilor. Nu 
se dau in lături de la a numi pe cei 
vinovați, văzuți ori nevăzuți, pre- 
zenți sau absenți de pe scenă. Trag 
la o parte perdeaua de catifea în 
dosul căreia se ascund necinstea, 
goana după venituri nemuncite, sa
tisfacerea intereselor personale pe 
seama și în dauna intereselor colec
tivității, astfel îneît amabila formulă 
„clienții noștri — stăpînii noștri" 
ajunge să semnifice exact contrariul 
ei. Ținind cont de .faptul că in sală 
erau nu numai artiști amatori, dar.

trolat, în cercuri foarte largi, impli- 
cînd riscul unei degradări lente a 
gustului, a nivelului spiritual. Mai 
mult ca în alte rînduri am asistat la 
o adevărată „epidemie" mitologizan- 
tă. la un excesiv apel făcut la mij
loacele. hainele și schemele basmelor 
cu împărați, zei, feți-frumoși, albe ca 
zăpada, vrăjitoare, zîne și zmei, con- 
vocati gratuit în programele multor 
brigăzi spre a ilustra situații, feno
mene. realități care nici pe departe 
nu le reclamau prezenta. O infimă 
parte din această recuzită si-a vădit 
o minimă funcționalitate : asemenea 
mijloace suferă o actualizare forțată, 
adesea de un gust îndoielnic. înde
părtează atenția spectatorilor de la 
obiectivele vizate si transferă într-un 
plan general ceea ce trebuie să ră- 
mină concret, numit, eficient.

In al doilea rînd : prea multe bri
găzi recurg, spre a combate corup
ția si parazitismul, dezvăluite cu 
curaj, la personaje exotice și pito
rești pe care le bănuim alese nu din 
pricina cine știe căror similitudini, ci 
doar fiindcă ele provoacă hazul su
perficial prin ciudățenia comporta
mentului și a costumelor. Apelul Ia 
astfel de mijloace se soldează insă 
cu programe rebutate.

în al treilea rînd : ca o nedorită 
consecvență in eroare, asemenea bri

însemnări despre programele 
brigăzilor artistice

în majoritate, „clienții noștri", ar 
părea ciudat că acești „stăpîni" fic
tivi ori păcăliți nu mai puteau de 
rîs urmărindu-și, pe scenă, propriile 
avataruri. Merita cu adevărat văzut 
și acest spectacol al sălii răsunînd 
de un ris cetățenesc, dovadă a sănă
tății morale, a forței și încrederii 
oamenilor noștri în resursele de în
lăturare a răului, a fenomenelor și 
mentalităților negative de care nu o 
dată ei s-au ciocnit apelînd la „uni
tățile prestatoare de servicii către 
populație". Și nu trebuie să credem 
că era acel comun și resemnat „haz 
de necaz", reacție compensatoare la 
un rău statornic și de neînlăturat. 
Fiindcă este mai mult decit probabil 
că, în momentul cînd pe scenă se 
dădea expresie puternică acelor fe
nomene negative, ele, în realitate, își 
încetaseră existența — cel puțin in 
locurile de unde veneau acei artiști 
amatori, după cum a rezultat din dis
cuțiile cu ei și cu responsabilii ce-i 
însoțeau. Bine ar fi, de aceea, să-i 
vadă și alții, cit mai mulți, ca exem
plul lor să fie molipsitor, să se răs- 
pîndească și acolo unde încă nu și-au 
făcut apariția asemenea formații. 
(Pentru că programul brigăzii era de 
mare „actualitate" și nu de dome
niul trecutului, președinta unei ase
menea cooperative le-a interzis ar
tiștilor amatori să urce pe scenă, ne
cum să mai cînte si pentru alții, din 
alte orașe : în fața organelor superi
oare, din conducerea UCECOM, 
cîștig de cauză au avut artiștii ama
tori și nu „președinta discretă", care 
păzea „firma" unității de ochii pu
blicului — respectiv al clienților...).

Din toate aceste motive, credem 
că se cuvine să felicităm organiza
torii și gazdele acestui edificator și 
reconfortant schimb de experiență al 
artei amatoare într-un gen care, după 
cum se vede, și-a asumat cu răspun
dere și, în mare măsură, cu talent, 
misiunea de a contribui la criticarea 
neajunsurilor dintr-un domeniu de 
mare importanță pentru viața noas
tră cea de toate zilele.

Dar tocmai de aceea șl deficien
țele, minusurile sau exagerările vă
dite fie unele formații de amatori 
trebuie să le fie arătate tot atit de 
direct și deschis precum o fac ele cu 
lipsurile lor si ale altora. Cu atit 
mai mult cu cit aici, prin proporțiile 
participării, orice scădere calitativă 
se propagă, aidoma unui efect necon

găzi umplu scena cu o recuzită 
greoaie, cu măști, costume și cartoa
ne al căror caracter excesiv nu face 
decit să îndepărteze atenția de la 
conținutul care interesează în primul 
rînd. Dar excesiv poate fi orice : de 
la cîntecul transformat în țipete 
nearticulate si pînă la șoapta inaudi- 
bilă. de la șalvarii care încurcă 
pașii interpretului pînă la jam
bierele unor fotbaliști cu picioare 
strîmbe și dizgrațioase, de la „mito* 
logizarea" lipsurilor curente și pină 
la recitarea mecanică a unor cifre 
care, în loc să mobilizeze, devin som
nifere eficiente. într-un cuvînt, se 
face din nou simțită o anumită lipsă 
de măsură prin care vorbește de fapt 
insuficienta înțelegere a unui prin
cipiu. altfel general-valabil ; poate 
mai mult decit în orice altă activi
tate. în aceea artistică talentul, voca
ția. priceperea se exprimă nu în 
supraîncărcare si exces, ci. din con
tră. in puterea de a elimina, de a 
renunța, mergînd in direcția simpli
tății. a unui mesaj cît mai „încărcat", 
plin, bogat, spus cu cit mai puține și 
mai funcționale mijloace. Recuzita
— semn al unei nefertile teatralizări 
decorative a uhul gen unde cuvîntul 
rămîne principalul mijloc de expresie
— încarcă inutil scena, atacă nervul 
optic și etic al spectatorului. Nu este, 
apoi, nevoie de aducerea pe scenă a 
unor mari panouri desenate: automo
bile. frigidere, mașini de spălat spre a 
înțelege că este vorba despre ustensi
lele respective ! Și, în orice caz, a- 
cestea nu fac mai „plastice" realită
țile șl adevărurile, stările de lucruri 
comunicate publicului. Bunul gust 
lasă, în asemenea cazuri, de dorit. 
Și de ce este nevoie să inventezi, cu 
o imaginație cenușie, o întreagă po
veste cu zmei paralei, vrăjitoare, 
costume medievale și halebarde inti
mai spre a critica faptul că nu știu 
care consiliu popular nu „sprijină" 
cooperativa să-și facă o... vitrină ? ! 
Este, evident, cel puțin o naivitate...

în al patrulea rînd : obiectivele 
unor critici virulente rămin prea ge
nerale sau sint insuficient meditate. 
Unii critică „serviciul de aprovizio
nare", cind, analizînd mai bine, re
zultă că nu respectivul „serviciu", dar 
un om anume nu și-a făcut datoria. 
Alții critică „ședințele" : desigur, 
cele mai bune sint ședințele scurte, 
clare, cu obiective precise. De cele
lalte se fac vinovați acei oameni care

nu le-au pregătit cum trebuie, obiș- 
nuiț^să le „organizeze" doar pentru 
a le bifa, birocratizind astfel o 
instituție democratică menită să 
dezbată deschis probleme reale : a- 
ceasta nu are cum și de ce să fie 
criticată ! în alte cazuri vedem că nu 
„inginerul X" este criticat, ci „ingi
nerii". nu „maistrul", ci funcția pe 
care acesta o denumește : atitudine 
nefirească, imatură. De altfel, com
bativitatea nu este cîtuși de puțin 
direct proporțională cu înălțimea 
funcției criticate, cum pare să se în
țeleagă din textele unor brigăzi ce-și 
fac probabil un titlu de mțndrie din 
acest fel de curaj. Să ne înțelegem : 
aici nu-i vorba de nici un fel de 
imunitate la critică îh fața căreia 
toți sintem, ca să spunem așa, egali: 
dar criticăm omul și nu discredităm 
funcția, pe cel care nu-și face da
toria și nu locul pe care-1 ocupă sau 
diploma — atestat al unei calificări 
onorabile, dar pe care, eventual, 
insul respectiv nu o mai onorează 1 
Inginerul criticat nu e mai puțin,., 
inginer, .iar criticarea unuia nu tre
buie să compromită însăși funcția — 
economică, socială, politică, profesio
nală — a unei înalte calificări .de 
care este atîta nevoie ! Credem că 
astfel de lucruri trebuie privite și 
înțelese mai bine, mai matur.

în al cincilea rînd : textele unor 
brigăzi vădesc în continuare destul 
de grave carențe de limbă, un „cu
raj" al pitorescului lingvistic și chiar 
al unor formulări triviale, care nu ar 
trebui admise. Nu dăm o listă cu 
asemenea expresii neavenite, care nu 
trebuie „urcate" pe scenă, dar vrem 
să atragem atenția că numim trivia
litate și o anume banalitate, platitu
dine care denotă lipsă de respect 
pentru forma aleasă și îngrijită în 
care trebuie să ne adresăm publicu
lui, oricărui public. Triviale nu sint 
doar expresii precum „să fini șucare 
și cochete" (vorbe rostite de un grup 
de fete frumoase și vioaie, chiar ta
lentate 1), dar și dorința unora de a 
face „reparație la conștiințe" ori sa
tisfacția de a sta de vorbă cp „to
varășa Clitemnestra" sau „cizmarul 
Ulise" ! Ca să nu mai spunem că 
unele texte „promovează" alarmant 
incorectitudinile gramaticale, dez
acordurile etc. etc.

în al șaselea rind : principalul res
ponsabil, în toate aceste cazuri, cel 
căruia i se pot atribui în mare mă
sură succesul și aplauzele ce răsplă
tesc multe brigăzi, dar și carențele 
semnalate mai sus este instructorul, 
îndrumătorul brigăzii, omul care tre
buie să întrunească un număr de ca
lități ce măsoară complexitatea lui 
intelectuală, culturală, artistică și 
morală. Pricepere literară, talent ac
toricesc, „ureche" muzicală, dexteri
tate regizorală, capacitate de a intui 
sau observa natura comică a unor 
contradicții manifestate în viață, în 
munca de fiecare zi, aptitudinea de 
a „pune în scenă" în vederea rîsului 
punitiv faptele reprobabile, atitudi
nile anacronice, inalt simț etic și 
civic, pregătire, politică și ideologică, 
cunoașterea oamenilor, spirit deschis, 
mobil, receptiv la nou — iată cite i 
se cer unui instructor, unui activist 
cultural în acest moment al evolu
ției mișcării artistice de amatori. 
Trebuie spus că, in ciuda faptului că 
sint relativ puține formele de pre
gătire specială a acestor oameni, ei 
există mai peste tot și s-au angajat 
eu pasiune în dificila și plina de răs
pundere muncă de „dispeceri ai ta
lentelor" din rîndul maselor. Deo- 
eanulată cea mai bună „școală" de 
completare a cunoștințelor proprii, 
de ridicare a nivelului lor profesio
nal o constituie asemenea’ rodnice ' 
schimburi de experiență cum a fost 
și cel de la Brăila : confruntări me
nite, între altele, să califice „specia
liști" fără diplome anume, dar care 
aduc o prețioasă contribuție la dez
voltarea și diversificarea mișcării 
artistice de amatori.

C. STANESCU t 
________________________________>

Noi construcții in municipiul Cluj-Napoca

MĂRTURII

ÎN CURTND BACALAUREATUL
Simbătă. 14 Iunie, elevii clasei 

a XH-a și a XIII-a, învățămînt de 
zi și seral, încheie activitatea șco
lară.

Pină la 20 iunie, ei vor recapitula 
și aprofunda — prin studiu indivi
dual și consultații acordate de ca
dre didactice — materia prevăzută 
In programele școlare pentru dis
ciplinele la care se organizează 
probele de bacalaureat. La acest 
examen se pot înscrie — în inter
valul 16—19 iunie — promovați! 
ultimei clase de liceu din promoți
ile 1986, 1985, 1984.

Pentru coordonarea acțiunilor

privind organizarea și desfășurarea 
bacalaureatului, a cărui sesiune de 
vară se va desfășura între 21—30 
iunie, au fost alcătuite o comisie, 
pe lingă Ministerul Educației și în- 
vățămîntului, comisii în cadrul in
spectoratelor școlare județene și al 
municipiului București, precum și 
comisii de bacalaureat în cadrul 
liceelor. Pentru pregătire, tinerii 
au folosit manualele din edițiile 
după care au studiat elevii prpmo- 
ției 1986 a învățămîntului liceal.

Sesiunea de toamnă a examenu
lui de bacalaureat se va desfășura 
între 15—22 august. (Agerpres)

LAUREA

Vă informăm despre:

- „METALURGII" DACI DE LA 
COPĂCEL - BRAȘOV. Cercetările 
întreprinse de mal multă vreme în așezarea 
dacică de la Copăcel-Brașov au scos la 
iveală monede, fibule, un bogat inventar 
ceramic, cu ajutorul căreia aceasta a fost 
datată intr-o epocă cuprinsă între sfîrșitul 
veacului al II-lea înaintea erei noastre și 
pină in preajma cuceririi romane. Cele 20 
de construcții — la care se adaugă una cu 
zid de piatră — l-au determinat pe desco
peritorul lor, arheologul Costea Florea, de 
la Muzeul județean Brașov, să considere că 
locuitorii de aici nu se ocupau decit in 
mică măsură cu agricultura și păstoritul, 
îndeletnicirea principală a acestora fiind 
prelucrarea fierului și a bronzului. în cel 
puțin două încăperi au funcționat cuptoare 
de redus minereul de fler, așa cum arată 
prezența unei importante cantități de zgu
ră și a unor lupe de fier.

Ceea ce sporește valoarea cercetărilor de 
aici este faptul că în așezare a fost găsită 
o lespede de piatră adusă de la mare de
părtare și a cărei compoziție pare a indi
ca folosirea ei in „fabricarea" sticlei, ceea 
ce conturează mai limpede caracterul par
ticular al așezării dacice de la Copăcel.

Convorbirile recapitulative
(Urmare din pag. I)
țațele efective obținute în realiza
rea indicatorilor de plan. Acestea 
sint inseși etaloanele modului in 
care se realizează în practica eco- 
nomico-socială rolul conducător al 
organizațiilor de partid.

Perfecționarea conducerii, crește
rea răspunderii și exigențelor orga
nelor de partid, manifestarea spiri
tului revoluționar, de inaltă răs- . 
pundere din partea fiecărui comu
nist, a fiecărui om al muncii față 
de îndatoririle ce-i revin — as
pecte cuprinzător abordate in re
centa cuvintare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — sint cerințe 
esențiale ce trebuie să se regă
sească in prim planul convorbirilor 
recapitulative.

Cit privește metodica desfășu
rării convorbirilor recapitulative, 
deosebit de important este ca a- 
cestea să mijlocească realizarea 
unor schimburi deschise de păreri, 
cu participarea tuturor cursanților- 
și, desigur, în primul rînd a celor 
care au luat mai rar cuvîntul în 
timpul anului. Promovarea spiritu
lui critic, autocritic, raportarea 
directă la stările de lucruri din 
cadrul colectivului, la experiența 
pozitivă, ca și la neajunsurile care 
se manifestă într-un domeniu sau 
altul și la cauzele lor. afirmarea 
atitudinii combative fată de men
talitățile si manifestările înapoiate 
trebuie să se afle permanent în 
atenția propagandiștilor care con
duc convorbirile recapitulative.

In vederea realizării unei temei
nice pregătiri a convorbirilor indi
viduale. cabinetele pentru activita
tea ideologică și politico-educativă. 
punctele de documentare politico- 
ideologică vor pune la dispoziția 
cursanților documentele de Partid 
necesare, seturile de grafice, plan
șe și alte materiale ajutătoare. 
Bineînțeles, principalul efort sint 
chemați să-1 depună cursanții 
înșiși, studiul individual al cu- 
vîntării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la recenta Adu

nare solemnă. al documente
lor de partid fiind calea prin
cipală de îmbogățire a cunoș
tințelor lor politico-ideologice. 
Repartizarea cadrelor de bază. în- 
cepînd cu membrii comitetelor ju
dețene de partid, a aparatului și 
activului de partid pe unități și 
cercuri pentru a sprijini și a par
ticipa direct la desfășurarea con
vorbirilor recapitulative, este în 
măsură să asigure creșterea efi
cienței.

încheierea convorbirilor recapi
tulative trebuie însoțită printr-o 
apreciere sintetică, făcută de 
secretarul organizației de bază și 
propagandistul cercului de studiu 
asupra modului in care s-au pre
gătit și au participat la dezbateri 
cursanții in anul de invătămînt 
1985/1986, evidențiind preocuparea 
și eforturile fiecărui cursant pen
tru ridicarea nivelului său politico- 
ideologic si critieînd. totodată, 
deficiențele care au existat. Du»ă 
încheierea anului de studiu, orga
nele și organizațiile de partid, de 
masă și obștești vor analiza conți
nutul și calitatea pregătirii poli
tico-educative și ideologice, stabi
lind măsuri pentru pregătirea co
respunzătoare a anului de învăță- 
mint următor. Este de la sine în
țeles că încheierea convorbirilor 
recapitulative nu trebuie înțeleasă 
ca marcind intrarea în „vacantă" 
a activității politico-ideologice. 
Pină la deschiderea noului an de 
învățămint. organizațiile de partid, 
de masă și obștești vor desfășura 
activitatea de propagandă prin 
conferințe, vor organiza dezbateri, 
consultații, simpozioane, răspun
suri Ia întrebări, informări politice 
și alte activități care să vină în 
sprijinul ridicării continue a nive
lului pregătirii politico-ideologice. 
Astfel va fi asigurată o bună și 
operativă informare, o cunoaștere 
profundă a sarcinilor și orientări
lor stabilite de partid, de secreta
rul său general, pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Congresului 
al XlII-lea.

De citeva luni, viața 
spirituală a Brașovu
lui s-a imbogătit cu o 
nouă și atractivă for
mă de manifesta
re educativ-artistică. 
Desfășurată sub em
blema unui „Studiou 
al artelor" in cadrul 
casei municipale de 
cultură, noua formă de 
activitate întrunește o 
gamă largă de genuri 
artistice, ceea ce co
respunde gustului 
unor categorii mai 
largi de iubitori ai 
artei.

Prin spectacolele pe 
care le organizează, 
ne spunea Adrian 
Munteanu, instructor 
artistic al casei de cul
tură, „Studioul arte
lor" urmărește să con
tribuie la promovarea 
valorilor autentice ale 
artei românești (de 
toate genurile), atit 
profesioniste, cit și 
amatoare, prezentind 
lucrări cu un înalt și 
valoros mesaj educa- 
tiv-formativ. In felul 
acesta, spectacolele 
prezentate in cadrul 
studioului devin mai 
variate și mai atrac
tive.

noscuți publicului 
brașovean, iar acesta 
la rindul lui a avut și 
el de ciștigat, ascul- 
tindu-i sau urmărin- 
du-i pe scena casei de 
cultură. Ni se pare fi
resc să fie prezentate 
publicului, cit mai des, 
valorile artistice care 
se impun pe plan na
țional și international, 
valori formate și edu
cate aici la Brașov.

Pentru a oferi citi
torului o imagine — 
desigur incompletă — 
asupra varietății și 
conținutului progra
melor prezentate in 
cadrul „studioului" 
vom încerca să pre
zentăm citeva din pie-

CONSEMNÂRI

Un cartier 
modern 

al municipiului 
Cluj-Napoca

Ele urmăresc, pe de 
o parte, promovarea 
talentelor tinere va
loroase locale in do
meniul artei, iar pe 
de altă parte, să pre
zinte publicului pe ar
tiștii și formațiile 
profesioniste și de 
amatori care s-au afir
mat cu prilejul unor 
festivaluri și con
cursuri naționale și 
internaționale. Iată, ca 
să dăm citeva exem
ple : Cristina Soreanu, 
solistă la Teatrul mu
zical din Brașov, a cu
cerit Marele premiu 
la concursul interna
tional de canto de la 
Nantes — Franța. Cor
nelia Buga, o tinări 
pianistă brașoveancă. a 
ciștigat și ea premiul I 
la concursul interna
țional de la Streza 
— Italia, talentatul 
copil Florin lonescu- 
Galați dovedește o 
inaltă măiestrie chiar 
in interpretarea unor 
lucrări dificile. Toți 
trei, ca și alti artiști 
talentați —• profesio
niști și amatori — au
devenit mai bine cu-

sele și lucrările pri
mite cu multă căldură 
și interes de către pu
blicul spectator. In 
cele 5 spectacole pre
zentate pină acum — 
unul pe lună — s-au 
numărat două profiluri 
omagiale — ale proza
torului Liviu Rebrea- 
nu și ale poetului 
George Topirceanu, 
prilejuite de aniversa
rea a 100 de ani de la 
nașterea acestora. Lor 
li se alătură o „emi
nesciană" constind și 
ea dintr-un profil 
omagial prezentat de 
criticul literar A. 1. 
Brumam și comple
tat de un recital 
poetic susținut, de ac
torul Dan Dobre Ase
menea recitaluri pe 
teme, ori consacrate 
unor poeți diferiți, au 
fost prezentate in ca
drul unor spectaco
le separate și de că
tre doi dintre artiștii 
reprezentativi ai sce
nei bucureștene : ac
torii Leopoldina Bălă
nuță și Silviu Stăncu- 
lescu.

Cu mult interes au 
fost primite de către 
public și alte manifes
tări artistice, cum au 
fost proiecția in pre
mieră a filmului 
„Laureatii" al Stu
dioului , „Alexandru 
Sahia", <i cărui temă 
este evoluția ansam
blului de balet clasic 
— tematic și content-

ȚII
poran — al casei de 
cultură din Brașov, 
condus de neobosita 
coregrafă Maria Maf- 
tei Ghuth, premiat la 
toate edițiile Festiva
lului național „Cin- 
tarea României", sau 
poemul dramatic „Noi 
ctitorii pe plaiuri ro
mânești", interpretat 
de colectivul de mon
taj literar al aceleiași 
case de cultură, pre
miat și el la ultima 
ediție a Festivalului 
național „Cintarea 
României". Cu același 
interes a fost primit 
și microconcertul ca
meral prezentat de 
formația „DIASON" a 
studenților brașoveni, 
precum și diapograma 
„A patra dimensiune" 
prin care autorul, ma
tematicianul Ioan Na- 
ghiu, a prezentat ima
gini ale Brașovului 
in cele mai dife-- 
rite ipostaze și din 
cete mai diferite un
ghiuri. Prezentarea s-a 
făcut intr-un ingenios 
cadru de muzică și 
poezie.

In același context 
al noutăților prezen
tate in cadrul „Stu
dioului artelor" mai 
amintim : o expoziție 
de tapiserie a laurea
tei Virginia Diaconu, 
care a constituit ca
drul in care s-a desfă
șurat primul specta
col, lansarea volumu
lui de poezii „Femina" 
al poetei Angela Na- 
clie, o intîlnire cu 
compozitorul Dan Pa- 
velescu și muzica sa, 
un recital de artă pă
pușărească susținut de 
actorul minuitor Liviu 
Steciuc, un aranja
ment floral. oferit 
spectatorilor prin mij
locirea diapozitive
lor etc.

Spectacolele ce ur
mează să fie prezenta
te publicului in lunile 
viitoare sint pregătite 
încă de pe acum cu 
multă grijă. Se caută 
noi modalități, noi ge
nuri artistice care pot 
avea o tot mai puter
nică inriurire asupra 
dezvoltării gustului 
oamenilor muncii 
pentru frumos, asupra 
educației lor artistice.
Nicolae MOCANU

Pe o colină a dea
lului Feleac. in preaj
ma pădurii si a tere
nurilor agricole, s-a 
ridicat în Cluj-Napo
ca ansamblul de lo
cuințe Zorilor. Cu 
greu s-ar fi putut găsi 
un loc mai nimerit 
pentru întemeierea 
unei noi vetre moder
ne de locuire în pe
rimetrul orașului de 
pe Someș. Primele 
raze de soare ale di
mineților Senine aduc 
strălucirea și căldura 
lor mai întîi in acest 
punct de miazăzi al 
orașului.

în străvechea Napo- 
că. astăzi puternică 
citadelă industrială 
socialistă, cu un mare 
număr de întreprin
deri din principalele 
ramuri de activitate, 
ansamblul Zorilor este 
grefat pe platforma 
cea mai nouă, a elec
tronicii. „curată", ne
poluantă, apartiniriâ 
tehnicii de vîrf, de 
perspectivă. O plat
formă electronică în- 
gemănind toate ipo
stazele posibile : filia
lele unor institute de 
cercetare și inginerie 
tehnologică, o unitate 
de producție, altele de' 
invătămint liceal și 
superior. Ansamblul 
se învecinează cu un 
orășel al studenților și 
cu mai multe edificii 
de sănătate : un spi
tal de recuperare, cu 
profil nou pe terito
riul municipiului și 
de importantă inter
județeană. o clinică 
de boli profesionale 
și o alta endocrinolo- 
gică. înzestrat cu ase
menea funcțiuni, mai 
complexe decit alte 
cartiere din Cluj-Na
poca, ansamblul Zo
rilor se cristalizează 
într-un mediu ambi
ant foarte favorabil, 
conservind cadrul na
tural. adăugind dotări 
orășenești indispensa
bile : echipamente
tehnico-edilitare, in
clusiv drumuri mo
derne. alei, locuri de 
joacă pentru copii.

într-o convorbire cu 
privire la principalele 
prefaceri urbanistice 
petrecute în orașul de 
pe valea Someșului, 
Gabriela Făiș, șefa 
sectorului arhitectu
ră și sistematizare al 
Consiliului popular 
municipal Cluj-Napo
ca. a insistat cu de
plină îndreptățire a- 
supra acestui cartier. 
Există destule ele
mente inedite in 
transformările săvir- 
șite aici prin străda
nia celor ce l-au con
turat inițial pe plan
șetă — un colectiv al 
Institutului de cerce
tare și proiectare ju
dețean Cluj — apoi a 
celor ce transpun 
proiectele in inspira
te forme arhitectonice.

— De unde provine 
numele și ce atribute 
mai relevante se pot 
sublinia la acest an
samblu de locuințe, 
tovarășă arhitect ?

— Denumirea este 
tradițională, axa prin
cipală a noului cartier 
fiind strada Zorilor, 
cea mai semnificativă 
pentru ansamblul care

s-a creat și. se creea
ză in continuare. Pen
tru că el s-a construit 
in două etape : etapa 
Zorilor-Nord. încheia
tă in anii 1984—1985, 
și etapa Zorilor-Sud, 
care este in curs de 
finalizare și se va ter
mina în 1987. Calități
le cartierului sint date 
de înălțimea la care 
este situat, de lipsa 
unor culmi carfe să 
închidă perspectiva, 
de mediul ambiant și 
proximitatea cu o 
platformă industrială 
nenocivă. dar care 
prezintă avantajul că 
oferă locuri de mun
că. scutind destui lo
cuitori de deplasări la 
distante apreciabile. 
Un alt avantaj de
curge din modul de 
organizare structurală 
a ansamblului. care 
dispune de un cehtru 
de cartier pnde Sînt 
șituate principalele 
dotări comerciale eu 
caracter alimentar, 
nealimentar și presta
toare de servicii. In 
afara perimetrului 
central, sînt create 
spatii comerciale și la 
partere de bloc din 
restul ansamblului. 
Sint prinse în actua
lul plan cincinal și 
alte investiții : pentru 
o școală cu 24 săli de 
clasă cu începere a 
construcției încă în a- 
cest an. precum și o 
bază sportivă si de 
agrement, oe strada 
Observatorului, pentru 
a putea sluji oe toti 
cei ce muncesc. înva
ță și locuiesc în apro
piere.

— Există bune apre
cieri din partea clu
jenilor cu privire la 
plastica arhitecturală 
in care se realizează 
acest tinăr ansamblu 
din municipiu. în a- 
ceastă privință ar fi 
interesantă și părerea, 
autorizată, a unui spe
cialist.

— într-adevăr. Zo
rilor se detașează prin 
arhitectura proprie, 
caracterizată printr-o 
dispunere in plan care 
asigură un grad mai 
mare de insorire și 
fronturi închegate 
spre arterele impor
tante. Se detașează, de 
asemenea, prin solu
țiile de fațadă, ele
mentele noi la balcoa
ne și logit prin cro
matica variată. Aici' 
predomină blocurile 
cu patru etaje, deși 
s-au folosit și niște 
accente, necesare, fără 
să se ’depășească insă 
opt etaje.

Am întrebat pe ciți- 
va locuitori de ce le 
place cartierul Zori
lor. „Aici ne simțim 
ca acasă", a fost ideea 
reieșită din răspun
sul lor.

Convingător argu
ment. nu-i așa 7 Pen
tru că nicăieri nU este 
mai bine ca in pro
pria casă. Iar casa o 
aranjăm întotdeauna 
pe gustul nostru, ca 
să realizăm sentimen
tul de bine de care 
vorbeau proaspeții lo
cuitori din ansamblul 
Zorilor.

Gabriela 
BONDOC
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• UN SAT DE ACUM DOUĂ 
MILENII. Un colectiv de arheologi alcă
tuit din Petre Gherghe, de la Centrul de 
științe sociale din Craiova, Vasile Mari- 
noiu și Gheorghe Calotoiu, de la Muzeul 
județean din Tg. Jiu, a efectuat cercetări 
într-o așezare rurală geto-dacică datată în 
secolele I î.e.n. — I e.n. Ea era amplasată 
pe terasa inferioară a riului Gilort ; au 
fost identificate numeroase locuințe, cu un 
bogat inventar (ceramică lucrată cu mina 
sau la roată, monede, unelte agricole, arme 
de luptă), precum și un atelier pentru pre
lucrarea metalelor.

S-au trasat, totodată, citeva secțiuni și pe 
platoul dealului aflat in imediata apropiere 
a așezării, deal folosit la nevoie de popu
lația de aici pentru refugiu și apărare. Au 
fost descoperite locuințe, o „magazie" de 
provizii (in care s-au aflat cinci chiupuri), 
un cuptor pentru pregătirea hranei, cerami
că și monede. Cercetările au pus, astfel, in 
lumină imaginea unui sat geto-dacic, zes
trea sa „edilitară", îndeletnicirile locuitori
lor săi.

• O COPIE NECUNOSCUTĂ 
A „ISTORIILOR DOMNILOR ȚĂ
RII ROMÂNEȘTI”. La cea de'a op'-3 
consfătuire anuală „Valori bibliofile din pa
trimoniul cultural național. Cercetare si va
lorificare", desfășurată recent la Tulcea. Mir
cea Avram, de la Biblioteca județeană „As- 
tra" din Sibiu, a semnalat o copie necunos
cută a „Istoriilor domnilor Țării Românești" 
a cronicarului Radu Popescu, în care, in 
paginile 12—15 ale manuscrisului, este în
fățișată domnia lui Mircea cel Mare. Iată 
citeva rînduri de început ale acestui ca
pitol : „(...). După ce au murit Alixandru 
Vodă (...) s-au pus domn Mircea vodă cel 
Bătrin, frate lui Dan vodă, carele de pe 
niște seamne ce să aud este vreadnic de

cea nu prezintă deosebiri esențiale față de 
textul redat în ediția critică a „Istoriilor...", 
diferențele constind mai ales în folosirea 
unei limbi mai evoluate, a unei topici mai 
apropiate de cea a zilelor noastre.

Autorul comunicării, întemeiat. pe grafia 
copiei, pe faptul numerotării paginilor cu 
litere arabe, propune datarea acestui ma
nuscris la mijlocul veacului al XVIII-lea, 
acesta fiind realizat de un om instruit din 
sudul Transilvaniei, poate chiar din Bra
șov sau împrejurimile sale. O nouă mărtu
rie a circulației valorilor spirituale româ
nești de-o parte și de alta a Carpaților, un 
nou izvor — care se adaugă celor cunoscu
te — ce au evocat domnia lui Mircea cel 
Mare, făcind-o cunoscută locuitorilor Tran
silvaniei de acUm două veacuri.

• „IZVODIT CU CHELTUIALA 
DUMNEALUI ION NECULCE". 111 
numărul său din mai 1986 revista „Maga
zin istoric" publică un interesant articol, 
semnat de Gabriel Strempel, in care sint 
prezentate trei manuscrise păstrate din bi
blioteca marelui cronicar Ion Neculce. Mai 
întîi, un masiv volum, de aproape o mie dc 
pagini, care cuprinde toate marile cronici 
ale Moldovei, între care și letopisețul Iui 
Neculce, volum alcătuit la cererea cronica
rului. Apoi o traducere a unei lucrări spa
niole din secolul al XVI-lea, foarte răspin- 
dită in Europa vremii — „Viața lui Marc 
Aureliu sau Ceasornicul Domnilor", lucrare 
tradusă, așa cum se menționează in titlul 
manuscrisului, de Nicolae Costin și „care 
acum s-au izvodit cu cheltuiala dumnealui 
Ion Neculce, vel vornic de Țara de Sus, in 
zilele mării sale, luminatului Io Grigorie 
Ghica voevod, în anul 7240 (1732 — n.n.) 
februarie 29. cu mina iubitorului de oste
neală Ioan Pavel, grămăticul de vamă". In 
fine, în al treilea rind, este vorba de un 
text manuscris, de aproape o mie de pagini, 
un cronograf — amplu repertoriu al prin
cipalelor evenimente din istoria universa
lă — scris de mai mulți copiști, intre care 
și cronicarul însuși. Toate acestea — arată 
autorul — atestă interesul constant al ma
relui cronicar pentru lectura istorică, por
tretul cronicarului intregindu-se, astfel, cu 
imaginea intelectualului dornic de a cu
noaște scrierile vremii.

• ȘTIRI DESPRE MIRCEA CEL 
MARE ÎN 80 DE MANUSCRISE 
OTOMANE. In cadrul unei ședințe de 
comunicări a Laboratorului de ...__ ___
mane de pe lingă Facultatea de istorie- 
filozofie ă Universității din București 
(despre care am" mai informat la această 
rubrică), prof. Mihail Guboglu, vicepre
ședinte al laboratorului, a prezentat boga
tele arhive turcești (circa 50 milioane de do
cumente, potrivit ultimelor evaluări), care 
prezintă un excepțional interes și pentru 
istoria României. Rezistenta românească, 
de. însemnătate europeană, în, fata expan
siunii otomane, evoluția statutului de au
tonomie al Țărilor Române față de Poartă 
în tot cursul evului mediu — Statut unic 
in această parte a lumii —. chestiunea 
„capitulațiilor". regimul teritoriilor româ
nești aflate sub directa administrare a Im
periului otoman, opera marilor noștri voie
vozi, viața domnilor români in exil sînt 
numai Cîteva din problemele privind isto
ria românească ce pot fi luminate cu aju
torul surselor turcești. Un singur exemplu 
din cele evocate de vorbitor : numai pen
tru . domnia marelui Mircea au putut fi 
depistate circa 80 de manuscrise în arhivele 
Turciei. Toate acestea atestă largile per
spective pe care . osmanistica le deschide 
pentru istoriografia noastră, cerința pregă
tirii a noi cadre de înaltă calificare în mă
sură să valorifice această „mină de aur" 
a istoriei românești — ne scrie dr. Mihai 
Maxim, vicepreședinte al laboratorului.

studii oto-
București

) 
)

*
*

) * 
)
l
ț
*
*
*

*

*
) 
)
J
J 
ț
)

) 
V

ț

)
)
ț 
ț
\
)

) 
)
)

)

I

Grupaj realizat
Silviu ACHIM



SCÎNTEIA — vineri 13 iunie 1986 PAGINA 5

Forța vitală a spiritului 
revoluționar

(Urmare din pag. I)
și voința întregului nostru popor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a tost 
ales în suprema funcție de condu
cere în partid. în întreaga viață a 
țării, in toate sferele operei de con
struire a noii orinduiri a pătruns 
un suflu nou și proaspăt, menit să 
pună plenar în valoare marile re
surse de energie ale unui popor 
liber, singur stăpîn pe soarta sa, să 
deschidă largi orizonturi forței de 
creație a națiunii conduse de partid.

A fost inaugurată atunci o epocă 
Istorică de un dinamism fără pre
cedent, în decursul căreia s-au pe
trecut transformări adinei, revolu
ționare în societatea românească. S-a 
făurit în decursul acestor peste 
două decenii o economie socialistă 
unitară, armonioasă, modernă, s-au 
dezvoltat în ritmuri înalte forțele de 
producție ale țării, pe această te
melie sporind necontenit avuția 
noastră națională. în toți acești ani 
s-a declanșat și purtat cu exemplară 
consecvență o uriașă bătălie a per
fecționării relațiilor de producție și 
sociale, a formelor de conducere a 
societății ; s-a instituit un cadru larg 
democratic, unic în felul său. care 
asigură accesul efectiv, nemijlocit al 
tuturor cetățenilor țării la conduce
rea vieții politice și economi»-so- 
ciale a societății românești ; parte 
integrantă a sistemului democrației 
muncitorești revoluționare, dialogul 
cu poporul al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a devenit o rea
litate definitorie a tuturor acestor 
ani. vădindu-i rodnicia în mutațiile 
profunde din viața fiecărui colț de 
țară, în mobilizarea și mai puternică 
a energiilor și forțelor creatoare ale 
oamenilor muncii din țara noastră. 
O măreață cucerire a acestor ani o 
reprezintă unitatea națiunii noastre 
socialiste, acea sudură de aur a con
științelor, acea trainică osmoză a

Tabere pentru tinerii artiști plastici
Pentru tinerii artiști plastici din 

întreaga țară sînt organizate și-n 
această vară tabere cu profil de 
pictură, sculptură, grafică, artă de
corativă, adevărate ateliere de crea
ție in aer liber in care prind contur 
noi lucrări, inspirate din profundele 
prefaceri ale României în anii so
cialismului, în epoca de mărețe îm
pliniri, „Epoca Nicolae Ceaușescu". 
Începînd cu 15 iulie, timp de o lună, 
va funcționa tabăra de sculptură de 
la Izvoru Mureșului — județul Har
ghita, rezervată în exclusivitate ti
nerilor creatori. Asemenea tabere, 
organizate de C.C. al U.T.C. și U- 
niunea artiștilor plastici, vor fi și

AGENDĂ TURISTICĂ
VACANȚĂ PE LITORAL

Stațiunile Litoralului cunosc în 
aceste zile o mare afluență de tu
riști români și de peste hotare.

Mai bine pregătite, punînd la 
dispoziție turiștilor toate cele ne
cesare petrecerii unor vacanțe de 
pjeuitat la mare, gazdele propun 
câteva modalități pentru petrecerea' 
tfmpului pe Litoral ; • programe 
de agrement și divertisment după 
preferința fiecăruia ; excursii pe 
Canalul Dunăre—Marea Neagră, 
In Delta Dunării și în alte zone de 
larg interes : Histria, Adamclisi, 
Cheile Dobrogei, Poiana Fîntîniței, 
Murfatlar ; • plimbări cu vaporul

UNITĂȚI TURISTICE DE MARE ATRACȚIE

Citeva popasuri turistice utile 
pentru cei aflati in concediu sau 
drumeții :
• Hanul „Ilișești". modern utilat 

și cu camere confortabile, amplasat 
lingă comuna Ciprian Porumbescu. 
pe soseaua națională Suceava — 
Bistrița — Dej.

O In localitatea Succvița, hanul 
cu același nume se recomandă ca o 
gazdă primitoare pentru cei veniti 
să viziteze monumentele de artă 
feudală din zonă. 

gîndurilor lor, care au făcut din 
România o mare și strins unită fa
milie și al cărei simbol luminos il 
constituie cuvintele îngemănate : 
„Partidul — Ceaușescu — România !“. 
In toată această perioadă, o politică 
externă activă, dinamică, construc
tivă, aflîndu-și punctul de pornire 
in aspirațiile supreme ale popoare
lor. in marile imperative- ale epocii 
contemporane, a adus un uriaș pres
tigiu României, președintelui său, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, astăzi, 
pretutindeni in lume. Romania fiind 
apreciată ca o „țară a muncii, țară 
a păcii", iar ilustrul ei‘ conducător ca 
„marele erou al României, marele 
erou al păcii".

Acum, cînd în mintea și inima 
noastră reverberează adine ecourile 
momentului eroic, de luptă revolu
ționară, din mai-iunie 1936, cînd ne 
sint mai aproape ca oricînd de su
flet cuvintele pe care în urmă cu 
cinci decenii muncitorii Brașovului 
le adresau bravului zerou comunist 
Nicolae Ceaușescu,— „Sîntem mindri 
de tine 1“ —, poporul întreg le 
adaugă alte cuvinte, pornite din 
adîncul ființei sale, exprimînd gîn- 
durile și simțămintele sale cele mai 
alese. Sint cuvinte ce dau glas min- 
driei de a trăi într-o perioadă de 
mărețe împliniri socialiste și de 
amplu și rodnic efort creator, mîn- 
driei de a fi contemporanii epocii 
care s-a încrustat pentru totdeauna 
în filele istoriei sub numele marelui 
conducător al națiunii noastre — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sînt, 
totodată, cuvinte ce dau glas ho- 
tărîrii de a acționa neabătut, in 
spirit revoluționar, strins uniți 
in jurul partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru a înălța 
patria socialistă pe noi culmi de 
frumusețe, demnitate și progres, îm
plinind astfel visarea iubită a îna
intașilor României, la trecutu-i mare, 
măreț'viitor comunist.

cele de la Cîmpulung Moldovenesc, 
județul Suceava (27 iunie — 8 iulie) și 
Lăzarea — județul Harghita, prevăzu
tă a se desfășura in prima jumătate a 
lunii iulie. Ambele sint destinate Mi
nerilor pictori, graficieni și artiști 
decoratori din Capitală și din țară.

Un profil complex va avea in acest 
an tabăra de la. Sibiu, care va in
clude in program, pe lingă realiza
rea de originale lucrări de pictură, 
grafică și artă decorativă, intilniri 
ale creatorilor cu critici de specia
litate, vizite de dpcumentare la o- 
biective economice și social-culturale 
din județ.

(Agerpres)

pe mare, partide de pescuit și 
jocuri sportive.

La solicitarea a numeroase co
lective de oameni ai muncii din 
întreaga țară, oficiile județene de 
turism și I.T.H.R. București au 
suplimentat numărul de locuri dis
ponibile in luna iunie pe Litoral 
pentru concedii, minivacanțe sau 
excursii. Biletele se pot procura de 
la agențiile oficiilor județene de 
turism, I.T.H.R. București, comite
tele sindicatelor din întreprinderi 
și instituții, precum și de la ofi
ciile de asigurări sociale și pensii 
ale direcțiilor pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale.

• în apropierea cunoscutului 
monument de artă feudală de la 
Agapia. pe soseaua Piatra Neamț — 
Tirgu Neamț, hanul cu același 
nume este o gazdă ospitalieră pen
tru cei care au vizitat în împreju
rimi Cetatea Neamțului sau casele 
memoriale „Ion Creangă" si „Ale
xandru Vlahută".

In fotografie : hanul turistic 
„Agaoia".

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEW’

BARAOLT :
Cărbune peste prevederi
în prima decadă a lunii iunie, 

colectivul de muncă de la între
prinderea minieră Căpeni din Ba- 
raolt a extras o cantitate supli
mentară față de plan de 1 000 tone 
de cărbune. De la începutul anului 
și pînă în prezent, această unitate 
fruntașă în întrecerea socialistă a 
livrat beneficiarilor, peste preve
derile de plan, 30 000 tone de căr
bune. Datorită muncii pline de 
abnegație și dăruire, minerii Ba- 
raoltului au depășit prevederile de 
plan ale indicatorului producție 
marfă pe primele 5 luni ale anu
lui cu 14 milioane lei, în condițiile 
reducerii cheltuielilor la 1 000 lei 
producție-marfă cu peste 60 de lei 
și a cheltuielilor materiale cu 80 
de Iei. (Constantin Timaru).

TIRGU CĂRBUNEȘTI :
Valorificarea resurselor 

locale
Rezultat al preocupărilor pentru 

punerea in valoare a resurselor 
locale, la Tîrgu Cărbunești a luat 
ființă centrul pentru fabricație și 
construcții-montaj — o nouă uni
tate productivă menită să răspundă 
cerințelor de modernizare și de ri
dicare a nivelului tehnic al activi
tății din agricultură. în spațiile 
sale de producție, amenajate și 
dotate prin eforturi proprii, se e- 
xecută repere și piese de schimb 
pentru secțiile de mecanizare, re
parații capitale la combinele de 
recoltat păioase și presele de ba
lotat, modernizări de înaltă cali
ficare pentru întreaga gamă de 
mașini agricole. Colectivul său rea
lizează, de asemenea, lucrări de 
montaj și service pentru zootehnie, 
asamblarea de instalații de muls 
mecanic, tocători-furaje, instalații 
mecanice și de adăpat pentru uni
tățile agricole din județ și din 
țară. (Dumitru Prună).

SIBIU : Utilaje realizate 
înainte de termen

Colectivul întreprinderii „Inde
pendența" din Sibiu a livrat în 
avans cu 30 de zile 3 utilaje de 
mare complexitate pentru între
prinderea de vagoane din Arad. 
Cele trei utilaje realizate — trans
portor cu role, buncăr alimentator 
și rastel mecanizat, a căror execu
ție a constituit o premieră pentru 
constructorii de mașini sibieni — 
vor contribui la darea in funcțiu
ne a unei noi capacități de pro
ducție la întreprinderea beneficiară. 
(Ion Onuc Nemeș).

CLUJ : Energie electrică 
suplimentară cu consumuri 

reduse
în cele 11 unități producătoare 

de energie electrică ale întreprin
derii „Electrocentrale“-Cluj, o a- 
tenție deosebită se acordă bunei 
funcționări a agregatelor și redu
cerii consumurilor energetice pro
prii. Măsurile luate în acest scop 
s-au cpneretizat în perioada care 
a trecut din acest an în producerea 
peste prevederi a unei producții de 
11 milioane kWh energie electrică,

ÎNNOIRI URBANISTICE ÎNTR-O ZONĂ CENTRALĂ A CAPITALEI
De la înălțimea a 7 etaje cu

prindem cu privirea Piața Unirii. 
Focalizează evantaiul de drumuri 
venite din toate marginile tării aici, 
în Capitală. în piața unde se află 
kilometrul zero, de început, al mă
surării distanțelor pe arterele ce 
străbat pămîntul patriei. Construc
ții de anvergură dau măsura în
noirilor urbanistice săvirșite în 
anii din urmă în marea piață cen
trală. la fel ca pe tot cuprinsul tă
rii. din indicațiile exprese si sub 
îndrumarea secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Magistrala nord-sud. impună
toarea arteră Victoria Socialismu
lui. în curs de realizare, sînt pri
mele din axele ce vor ordona a- 
cest spațiu. Alte repere ale noului 
— magazinul Unirea și. in subte
ran. trenul încăpător și rapid, care 
primește și revarsă prin două des
chideri mulțimea călătorilor. Sem
nele unei modernizări generale se 
vor înmulți în aceeași cadență im
presionantă. în timp ce metroul iși 
deschide drum către Herăstrău, 
fără să putem înregistra vizual, a- 
vansează. paralel cu amenajarea 
complexă a Dîmboviței., execuția 
pasajului pietonal de legătură in
tre stațiile de metrou Unirea I și 
II. Bătrinul pod din Piața Unirii, 
care ascunde apele împuținate ale 
rîului, iși va înlocui vechile zone 
de bolti și va acoperi, pe o lăți
me de 200 metri, o nouă albie mult 
lărgită, asanată și înfrumusețată.

— Sistematizarea și modernizarea 
Pieței Unirii — ne spune arhitec
tul George Mularidis. șef de sec
ție la Institutul „Proiect" — Bucu
rești. pun probleme multiple : de 
rezolvare a circulației majore — 
dinspre bulevardele 1848, Dimitrie 
Cantemir, George Coșbuc. Splaiul 
Independenței, Calea Călărașilor 
etc., precum și a cadrului urban, 
in consonantă cu ansamblul de 
clădiri din zona centrală a muni
cipiului București, și. în special, 
cu noua arteră Victoria Socialis

din care peste 6 milioane kWh de 
către centralele hidroelectrice de 
la Mârișelu, Tarnița, Someșul Cald, 
Gilău și Florești de pe Someș. 
Această producție s-a realizat cu 
o economie de 135 000 kWh energie 
electrică față de normele de con
sum tehnologic prevăzute pentru 
producerea și transformarea cu
rentului electric. O dată cu pre
ocupările pentru producerea șl 
furnizarea în sistemul energetic 
național a unui volum sporit de 
energie electrică, colectivul între
prinderii, împreună cu construc
torul și-au intensificat activitatea 
pe șantiere pentru punerea in 
funcțiune, pînă la sfîrșitul anului, 
a unor noi obiective energetice. 
(Marin Oprea),

DEVA: Acțiuni pentru buna 
gospodărire 

și înfrumusețare
Cartierele noi de locuințe ale 

municipiului Deva etalează blocuri 
și edificii social-culturale într-o o- 
riginală arhitectonică, în care e- 
lementele tradiționale se îmbină 
fericit cu cele moderne. Zeci de 
mii de locuitori ai municipiului 
participă la acțiuni de înfrumuse
țare și bună gospodărire. Ei au cu
rățat și amenajat peste 60 hecta
re spatii și zone verzi, au plan
tat 3 000 arbori și arbuști ornamen
tali. sute de mii de flori. Valoarea 
totală a lucrărilor efectuate prin 
muncă patriotică depășește în a- 
cest an 50 milioane lei. (Sabin 
Cerbu).

VASLUI : Economii 
de materiale și energie
Colectivele de oameni ai muncii 

din industria județului Vaslui de
pun eforturi susținute pentru înde
plinirea și depășirea în condiții de 
înaltă eficiență a tuturor indicato
rilor din planul pe acest prim an 
al actualului cincinal. Concomitent, 
ele se ocupă stăruitor de valorifi
carea cit mai judicioasă și mai buna 
gospodărire a materiei prime și 
materialelor, a energiei electrice și 
combustibilului. Datorită măsurilor 
de introducere a unor noi tehnolo
gii de fabricație, de modernizare a 
produselor și încadrării stricte în 
normele de consum, numai în pe
rioada care a trecut din acest an 
au fost economisite peste 960 tone 
metal. 5,8 milioane kWh energie 
electrică și 10 700 tone combustibil 
convențional. Pe această bază chel
tuielile materiale de producție au 
fost diminuate. (Petru Necula).

SLĂNIC MOLDOVA : 
Un nou izvor de sănătate

în cunoscuta stațiune balneo-cli- 
■■mâterică.’ sStă-nic Moldova a fost 
^construit- și pus la dispoziția'7 pa- 
cienților un nou și modem izvor 
de sănătate."'Este vorba despre un 
mofetarîu care folosește in scop te
rapeutic emanațiile naturale de 
bioxid de carbon. Prevăzută cu
cabinete medicale de specialitate, 
spații de odihnă și așteptare, noua 
bază asigură cite 400 de tratamen
te pe zi în afecțiunile de inimă și 
ale vaselor periferice. (Gheorghe 
Baltă).

mului. Soluția pentru asigurarea 
unor accese nestingherite pe prin
cipalele traseejnord-sud și est-vest 
ale orașului constă în realizarea 
unei circulații rutiere perimetrale 
pieței, obținîndu-se in interior o 
vastă zonă liberă destinată pieto
nilor. Acest teritoriu, placat cu pa
vaje decorative, va fi dominat de 
o mare fîntînă amplasată in axul 
bulevardului Victoria Socialismu
lui. continuînd în fapt monumenta
litatea acestei artere. Circulația pe- 
rimetralâ a autovehiculelor rezolvă 
problema descongestionării traficu
lui major pe traseele nord-sud și 
est-vest (Splaiul Independenței — 
str. Halelor — Calea Călărașilor). 
Bd. George Coșbuc se va continua, 
tot perimetral. paralel cu noile 
blocuri ce se vor înălța pe latura 
de sud a pieței Și va fi despărțit 
de zona pietonalâ printr-un spațiu 
.verde. în partea nordică a Pieței 
Unirii se va amenaja un spațiu 
verde, după principii clasice, menit 
să se integreze în aspectul general 
ce se realizează prin plantarea bo
gată a arterei Victoria Socialis
mului. a dealului pe care este si
tuat Palatul M.A.N. și a celorlalte 
fronturi stradale ce debușează in 
piață. Acest proiect de moderni
zare asigură, totodată, participarea 
urbană a denivelării de teren pe 
care se află clădirea Marii Adu
nări Naționale. Noua înfățișare 
a rîului Dîmbovița va fi. de 
asemenea, o prezență pregnan
tă, ce va da o notă in plus de in
teres și atracție cadrului natural 
al pieței.

Păstrîndu-se o serie de con
strucții bune — Hanul lui Manuc, 
cele de pe străzile Bibescu Vodă, 
Enăchiță Văcărescu și altele — ca
drul arhitectural al pieței va fi re
alizat prin mobilarea cu blocuri de 
locuințe avînd 7—8 niveluri. Unele 
accente, de 9 niveluri, vor continua 
regimul de înălțime al bulevardu
lui Victoria Socialismului, cu care 
această piață face corp comun. In 
zona de nord, ne spunea interlo

< ■ ................ ~.
I Oameni,fapte, semnificații |
IDIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI ’
Tradiții în lumina prezentului

Berlinul va comemora în 1987 îm
plinirea a 750 de ani de la prima 
atestare documentară. Șapte secole 
și jumătate de istorie. Orașul este 
intim legat de istoria clasei munci
toare, de bătăliile, sacrificiile și as
pirațiile sale. Lupte eroice, pline 
de jertfe, cinstite cu venerație de 
berlinezi.

Cum se împletesc tradițiile revo
luționare cu activitatea prezentă ? 
Cu viața și munca locuitorilor ca
pitalei R.D.G., pentru care în anii 
noii orinduiri s-a realizat in 
mai puțin de patru decenii de exis
tență incomparabil mai mult decît 
s-a făcut de-a lungul secolelor de 
istorie a metropolei de pe Spree.

...Un popas la uzina „Elektrokohle 
Lichtenberg" — una din „veterane
le" Berlinului. Ajungem aici, in
tr-o dimineață de aprilie, la scurt 
timp după Congresul al XI-lea al 
P.S.U.G. Străbatem un traseu ce 
pornește de la vestitul bulevard 
„Unter den Linden" spre vechiul 
cartier Lichtenberg, „înfrățit" as
tăzi cu două noi și moderne cartie
re — Marzahn și Schonhausen.

Cînd s-au întocmit planuri de 
extindere și. modernizare a cartie
rului. prezența uzinei producătoare 
de grafit stinjenea intențiile edili
lor și propunerea mutării ei într-o 
zonă mai izolată avea evident su- 
ficienți partizani. „Au prevalat 
însă și alte considerente — ne spu
ne Winfried Zielka, secretarul or
ganizației de partid. De la începu
tul existenței ei, în această între
prindere a concernului „Siemens" 
s-a format un nucleu al clasei 
muncitoare berlineze. Mai tirziu, 
muncitorii comuniști au creat o ce
lulă puternică, a cărei activitate 
nu a , putut fi înăbușită nici în 
timpul regimului nazist. Pe coșul 
înalt al uzinei era adesea înălțat 
pe vremea hitlerismului steagul 
roșu al partidului comunist".

După înfringerea nazismului, a- 
ceastă avangardă a clasei munci
toare s-a dezvoltat și întărit. Uzi
na, parțial distrusă de război, a 
fost reconstruită și extinsă, iar co
lectivul ei s-a plasat printre frun
tașii întrecerii pentru realizarea 
sarcinilor trasate de P.S.U.G. în- 
tr-un document al „Comitetului 
R.D.G. pentru cea de-a 750-a ani
versare a Berlinului" este consem
nat numele furnalistului Hans 
Garbe, de la uzina „Elektrokohle 
Lichtenberg", care . s-a afirmat 
printre primii „muncitori de șoc" 
ai capitalei, inițiativă ce a dat 
naștere unei mișcări emulative de 
masă — expresie a atitudinii noi. 
socialiste față de muncă. Iar in anii 
din urmă tot de aici s-a pornit o 
altă importantă inițiativă, sub de
viza „produse mai multe, pentru 
același salariu".

„A muta întreprinderea — adau
gă Klaus Neumann, președintele 
sindicatului — însemna să pierdem 
nu numai muncitori cu o bună ca
lificare, dar și să dizolvăm un co
lectiv. cu tradiții înaintate,, care, 
cultivate în anii socialismului, au 
favorizat un nivel ridicat- de înțe
legere politică a noii situații a oa
menilor muncii, a responsabilității 
lor crescinde in calitate de pro
prietari ai mijloacelor de pro
ducție".

Din aprecierea judicioasă a argu
mentelor, a considerentelor de mo
ment și a perspectivelor de viitor 
s-a desprins, în cadrul orientărilor 
generale ale politicii economice a

cutorul nostru, se prevăd, la inter
secția bulevardului 1848 cu Calea 
Călărașilor și str. Halelor, două 
blocuri de locuințe care să for
meze o poartă de intrare din a- 
ceastă parte a orașului înspre noua 
piață. Pe latura de vest, se con
tinuă frontul de locuințe pe bule
vardul Victoria Socialismului cu 
construcții amplasate perpendicu
lar pe arteră și paralel cu Dîmbo
vița, pe Splaiul Independenței, 
pînă la Tribunal. Pe latura de est, 
de o parte și alta a magazinului 
Unirea, se vor face extinderi ale 
acestei clădiri, destinate unor noi 
unități comerciale cu același pro
fil, astfel incit să se realizeze o ra
cordare organică a magazinului la 
frontul de construcții din zona 
Pieței Unirii — Piața Căuzași. La
tura de sud va fi completată cu 
clădiri, avind în dreptul aleii Ma
rii Adunări Naționale o clădire 
mai retrasă ce creează o alveolă 
tratată cu zonă verde, ca o conti
nuare a celei de pe dealul din spa
te. La intersecția bd. D. Cantemir 
cu Splaiul Independenței urmează 
să fie înălțate două blocuri curba
te, care să alcătuiască poarta de 
intrare dinspre sud în marea pia
ță. Toate fronturile de clădiri vor 
fi ocupate Ia parter și mezanin de 
unități comerciale, vor avea o plas
tică arhitecturală monumentală, 
realizînd un ansamblu unitar cu 
zona centrală orășenească.

Prin concepția de organizare a 
Pieței Unirii, atit ca spațiu, cit și 
ca volumetrie perimetrală a clădi
rilor, prin detaliile arhitectonice și 
modul de amenajare urbană — a 
încheiat convorbitorul — toți cei ce 
concură la înfăptuirea proiectelor 
noastre se străduiesc să ofere 
Bucureștiului o piață centrală cu 
un caracter deosebit, dată fiind 
importanța amplasamentului în ca
drul viitorului centru civic al mu
nicipiului.

B. GABRIELA 

P.S.U.G., o soluție care să dea sa
tisfacție și celor ce veghează la 
apărarea mediului ambiant. S-a 
hotărit deci ca uzina — denumită 
în trecut „Schwarze Bude" („Du
gheana neagră") — să-și continue 
activitatea în „vechea ei vatră", 
dar să fie înlăturați, treptat, fac
torii de poluare prin modernizarea 
proceselor de producție.

Procesul de modernizare a pro
ducției se desfășoară in citeva 
direcții principale. Pentru vizitator, 
el este receptat, la prima vedere, 
de prezenta constructorilor. Pe lo
cul unor hale vechi sau in spațiile 
disponibile din interiorul uzinei, 
buldozeriști, excavatoriști. betoniști 
ridică noi clădiri concepute și am
plasate spre a crea condiții optime 
de desfășurare a fluxului tehnolo
gic, pentru reducerea Ia minimum 
a transportului produselor de la o 
secție la alta și, evident, a prafu-

Insemnări de călătorie 
din R.D.G.

lui de cărbune prezent mai peste 
tot într-o asemenea uzină.

„Toate aceste operații le execu
tăm fără a opri sau reduce acti
vitatea de producție intr-un sector 
sau altul", ține să precizeze W. 
Zielka. Cînd ne-a primit pentru a 
ne conduce prin uzină, el se întor
cea de la ședința organizației de 
partid unde au fost dezbătute do
cumentele Congresului al XI-lea 
al P.S.U.G., care iși incheiase de 
citeva zile lucrările. „Ne-am stră
duit să detaliem sarcinile ce revin 
colectivului nostru din aceste im
portante documente, care prevăd 
dezvoltarea intensivă cuprinză
toare a producției, introducerea u- 
nui proces profund de înnoire a a-, 
cesteia. valorificarea cit mai am
plă a avantajelor orînduirii socia
liste. împletite organic cu rezulta
tele revoluției tehnico-științifice".

Uzina „Elektrokohle Lichtenberg" 
are o gamă variată de 6 000 produ
se. între care electrozi pentru oțe- 
lăriile electrice, pentru topirea alu
miniului, diferite materiale pentru 
industria chimică, perii electrice 
pentru motoare. Un . mare electrod 
cîntărește 10 000 kg. iar procesul 
tehnologic durează aproximativ 4 
luni. Dar uzina are produse și de 
dimensiunea unui creion și chiar 
mai mici, cum sint miezurile bate
riilor electrice. Prin produsele rea
lizate, colectivul întreprinderii se 
străduiește să acopere in cea mai 
mare parte necesitățile economiei 
naționale și să contribuie la redu
cerea importurilor pe valută.

în halele uzinei ne sint prezenta
te rezultatele acestor strădanii : 
mașini și instalații, .automate...țâre 
preiau munca manuală și reduc 
răspindirea prafului de grafit, .ro
boți industriali, care cintăresc pie
se mari și- le înlătură pe cele cu 
defecte, dar și agregate mai mo
deste in construcția lor. dar de 
mare randament. Rezultatele con
semnate în cifre sînt impresionan
te : creșterea productivității muncii 
cu 300 la sută, reducerea oberații- 
lor manuale.

„Prin introducerea tehnologiilor 
de vîrf — ne spune maistrul Sieg
fried Winkler — obținem o crește

INFORMAȚI SPORTIVE
Start în ,,Raliul Dunării- 

Dacia"
Astăzi, la Sibiu, se dă startul fn 

cea de-a XXI-a ediție a „Raliului 
Dunării-Dacia", raliu inserts in ca
lendarul F.I.A. Tradiționala competi
ție automobilistică internațională, 
contind ca etapă in „Cupa Prietenia", 
reunește echipaje fruntașe din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, Ungaria, Uniunea Sovie
tică și. 'firește,. România. Echipajele 
românești vor concura pe mașini 
„Dacia 1310“ și „Oltcit". După par
curgerea a 860 km (36 controale 
orare și 32 probe de clasament), 
automobiliștii vor reveni miine la 
Sibiu.

Campionatul mondial 
de iotbal din Mexic

• în ultimele meciuri din grupa 
F s-au înregistrat următoarele re
zultate : Anglia — Polonia 3—0 
(3—0). prin golurile înscrise (toate !) 
de Lineker, și Maroc — Portugalia 
3—I (2—0). o victorie spectaculoasă, 
datorită căreia Marocul a ocupat 
primul loc in clasamentul final al 
grupei (4 puncte). Urmat de Anglia 
3 puncte (golaveraj 3—1). Polonia 
3 puncte (golaveraj 1—3) și Portu
galia 2 puncte.

Ieri s-au disputat ultimele me
ciuri din grupa D : Brazilia — Ir
landa de Nord 3—0 (2—0) și Spania
— Algeria 3—0 (1—0).

Astăzi se. încheie și partidele din 
grupa E : Uruguay — Scoția și 
R. F. Germania — Danemarca.
• După partidele de miercuri se 

cunosc următoarele intilniri din op
timile de finală ale turneului final : 
U.R.S.S. — Belgia (15 iunie). Franța
— Italia (17 iunie) și Anglia — Pa
raguay (18 iunie).

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 iunie, ora 21 — 16 iunie, 
ora 21. In țară : Vremea va fi schim
bătoare. iar cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea și ca
racter de averse, însoțite de descărcări 

re a eficientei economice. Dovezi 
convingătoare sint mijloacele pro
prii de "raționalizare a producției și 
instalațiile de automatizare con
struite in uzina noastră. Dezvoltăm 
astfel o tehnologie „pe măsură", a- 
dică adecvată necesităților și spe
cificului uzinei noastre. Evident, 
ne comparăm rezultatele cu per
formantele obținute pe plan inter
național. Timpul cînd fețele mun
citorilor din uzină. înnegrite de 
praful de cărbune, erau greu de re
cunoscut este de domeniul trecu
tului. Tehnica nouă aduce și o îm
bunătățire radicală a condițiilor de 
lucru, a protejării mediului am
biant".

Un factor determinant pentru a 
dirija procesele complexe ale teh
nologiilor moderne, pentru intro
ducerea automatizării și microelec
tronicii îl constituie ridicarea cali
ficării cadrelor existente și pregăti
rea viitorilor muncitori — ne pre
cizează tinărul și energicul secre
tar al organizației de partid. El în
suși. ca și președintele sindicatului, 
și-a completat studiile în institute 
tehnice de specialitate. Uzina cali
fică 250 de ucenici pe an și întreți
ne relații cu un centru politehnic, 
ai cărui elevi vin și lucrează în 
producție o zi pe lună pentru a cu
noaște direct condițiile de muncă 
și viață in acest colectiv cu fru
moase tradiții. Schimbului trei, 
după gustarea servită dimineața, i 
se oferă curent fie un spectacol 
susținut de artiști aparținînd colec
tivelor de renume ale capitalei 
R.D.G., fie filme. Tehnica modernă, 
constată președintele sindicatului, 
presupune și multă sensibilitate, 
disponibilitate pentru ceea ce este 
nou, iar munca noastră culturală 
țintește tocmâi spre adîncirea a- 
cestor calități ale oamenilor din 
uzina noastră.

Sint citeva din gîndurile, inițiati
vele și faptele cu care oamenii 
muncii din uzina berlineză au răs
puns hotărîrilor Congresului al XI- 
lea al P.S.U.G., care au trasat con
turul și perspectivele unei noi eta
pe in dezvoltarea R.D. Germane, 
pentru făurirea în continuare a so
cietății socialiste dezvoltate și crea
rea premiselor de trecere treptată 
Ia comunism.

★
Angajarea deplină a oamenilor 

muncii în realizarea sarcinilor tra
sate de Congresul P.S.U.G. este 
elocvent ilustrată, așa cum informa 
un număr recent al ziarului „Neues 
Deutschland", primit zilele trecute 
la redacție, de remarcabilele suc
cese obținute, la scara întregii 
țări, în cursul lunii mai, perioadă 
care a precedat alegerile de depu- 
tați pentru Camera Populară și 
consiliile regionale. Intre altele, au 
fost realizate sau depășite preve
derile de plan privind creșterea 
producției industriale și a produc
tivității muncii, «introducerea mi
croelectronicii! a sistemelor de au
tomatizare, • intăusiv « a' robotizării, 
însemnate, succese, s-iati Obținut și 
ÎU domeniul construcțiilor de lo
cuințe.

Sînt tot atîtea date care oglin
desc eforturile celor ce muncesc de 
a asigura condiții optime transpu
nerii în viață a obiectivelor sta
bilite de Congresul P.S.U.G.. pentru 
dezvoltarea economico-socială a tă
rii în următoarea etapă.

Petre STANCESCU

ATLETISM. • Proba feminină de 
800 m din cadrul concursului inter
național de atletism de la Ostrava a 
fost cîștigată de Milena Strnadova 
(Cehoslovacia), cu timpul de 1’57’’ 
92/100 (cea mai bună performanță 
mondială a sezonului), urmată de 
Maria Pintea (România) — 2’00” 87/ 
100 și Irena Vauterova (Cehoslova
cia) — 2’01” 12/100.

® Pe stadionul „23 August" din 
Capitală se vor desfășura simbătă și 
duminică întrecerile celei de-a 31-a 
ediții a Campionatelor internațio
nale de atletism • ale României. La 
concurs și-au anunțat participarea 
sportivi și sportive din Anglia, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
U.R.S.S., Ungaria. Bulgaria, Polo
nia. Cipru și Turcia. în prima zi a 
competiției sînt programate două 
reuniuni, de la orele 10 și 16,30, iar 
duminică alte două — cu începere 
de la orele 9 și 16,00.

TENIS. Intre 13 și 15 iunie se va 
desfășura la Varșovia meciul dintre 
echipele României și Poloniei^ con
tind pentru turul II (zona europea
nă) al competiției internaționale de 
tenis „Cupa Davis". Din echipa 
României fac parte Florin Segărcea- 
nu. Andrei Dîrzu. Adrian Marcu și 
Mihai Vanță.

BASCHET. Joi, în cadrul Campio
natului republican masculin de 
baschet, în sala Floreasca din Ca
pitală s-a disputat meciul dintre 
formațiile bucureștene Steaua și 
Dinamo, . încheiat cu scorul de 
78—76 (44—36) in favoarea baschet-' 
baliștilor de la Steaua. în celelalte 
meciuri ale grupei valorice pentru 
locurile 1—6 s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Farul Constanța 
— Rapid București 77—73 (35—29), 
I.C.E.D. București — Dinamo Oradea 
93—84 (55—37).

electrice, mal ales in primele zile cînd, 
izolat, cantitățile de apă pot depăși 15 
litri pe metrul pătrat în 24 de ore. vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime, în general, vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar cele 
maxime intre 18 și 28 grade. In Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cer 
temporar noros. Va ploua mai ales in 
primele zile. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 15 și 18 grade, iar cele ma
xime între 24 și 27 grade.

GORJ. Finalizing un amplu ciclu 
de acțiuni organizat de Comitetul 
județean U.T.C.. sub genericul 
„Zilele culturii și educației patrio
tice pentru tineret", la Padeș. in 
minunatul amfiteatru natural ce se 
deschide in fata monumentului e- 
roului din Vladimiri. a avut loc e- 
vocarea istorică „Imn în Cimpia 
Soarelui" — manifestare dedicată 
sărbătoririi a 165 de ani de la re
voluția condusă de Tudor Vladimi- 
rescu. Intr-o atmosferă vibrantă, au 
fost reliefate semnificația eveni
mentului aniversar, impresionante

le prefaceri economice și sociale 
care s-au produs pe aceste me
leaguri in anii socialismului. A ur
mat un emoționant spectacol evo
cator realizat cu aportul formații
lor de tineret din Tirgu Jiu. Mo- 
tru. Padeș. Runcu și Godinești. în 
final, formații artistice de amatori 
din județele Vilcea. Mehedinți, 
Hunedoara și Gorj au oferit mii
lor de participanți nestemate ale 
folclorului românesc. (Dumitru 
Brună).

VÎLCEA. Timp de două zile, mu
nicipiul Rîmnicu Vilcea a găzduit 

Simpozionul național de geografie 
agrară, manifestare ajunsă la a 
XI l-a ediție, la care au luat parte 
personalități din invățămint. cerce
tare și producție agricolă din în
treaga țară. Organizat din iniția
tiva Societății de științe geografi
ce. Universității București și Consi
liului județean Vilcea de educație 
politică si cultură socialistă, sim
pozionul a abordat o serie de pro
bleme de stringentă actualitate iz- 
vorîte din indicațiile si orientările 
date de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu,

CARNET CULTURAL

la recentul forum democratic a! 
agriculturii (Ion Stanciu).

SUCEAVA. în orașul-s.tațiune 
Vatra Dornei s-a desfășurat, in or
ganizarea comitetului orășenesc de 
educație politică și cultură socia
listă. cea de-a VI-a ediție a „De
cadei culturii dornene". Manifes
tările politico-educative și cultural- 
artistice au debutat la casa oră

șenească de cultură cu simpozionul 
„Coordonate ale devenirii socialis
te”. in cadrul căruia au fost relie
fate grandioasele realizări ale 
„Epocii Nicolae Ceaușescu”. Ac
țiuni numeroase și diverse, intre 
care simpozioane, dezbateri și ex
puneri pe diferite teme, spectaco
le. șezători literare, lansări de 
cărți au avut loc și in întreprin
derile și instituțiile orașului, cu 
participarea a numeroși oameni ai 
muncii. Totodată au fost deschise 
expoziții de creație tehnico-științi- 
fică. artă populară, artă plastică, 

fotografie și filatelie. (Sava Bcji- 
nariu).

ARGEȘ. Timp de o săptămină 
s-a desfășurat la Pitești tradițio
nala manifestare „Zilele culturale 
ale bibliotecii județene Argeș". E- 
venimentul a fost marcat de simpo
zioane. expoziții.'recitaluri de poe
zie patriotică. (Gheorghe Cirstea).

VASLUI. In organizarea con
siliului județean al sindicatelor se 
desfășoară in aceste zile la așe- 
zămintele de cultură și cluburile 
industriale din localitățile urbane 
vasluiene prima ediție a Festivalu

lui teatrelor muncitorești „Ștefan 
Ciubotărașu". Integrată etapei de 
masă a Festivalului național „Cîn- 
tarea României” și propunindu-și 
să contribuie printr-un adecvat 
repertoriu la educația moral-cetă- 
țenească a oamenilor muncii, ma
nifestarea reunește zeci de specta
cole teatrale prezentate de forma
ții de gen. intre care cele de la 
întreprinderile de rulmenți, de vi- 
gome și de confecții din Bîrlad, 
întreprinderile „Textila", de prelu
crare a lemnului și de confecții 
Vaslui ș.a. (Petru Necula).
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Pentru folosirea în scopuri pașnice a Cosmosului
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

Președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.. Nikolai Rîjkov. a 
trimis secretarului general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, 
un mesai continind un program de 
acțiuni practice în vederea valori
ficării pașnice a Cosmosului. Pro
gramul se împarte în trei etape si 
cuprinde propunerea U.R.S.S. de a 
se convoca, cel tîrziu oină în anul 
1990. o conferință internațională

sau o sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. în problemele 
Cosmosului în vederea constituirii 
unei organizații mondiale in dome
niul, Cosmosului si realizarea, sub 
egida acesteia, a unor programe 
comune de cooperate în Cosmos. 
Se are în vedere folosirea tehnicii 
spațiale în scopuri pașnice, 
sînt comunicațiile, navigația, 
darea nămîntului din spațiu.

cum
son

Cereri pentru încetarea experiențelor cu arma nucleară
TOKIO 12 (Agerpres). — ..In nu

mele celor 370 000 victime ale bom
bardamentelor atomice asupra 
orașelor Hiroshima și Nagasaki, 
cerem încetarea experiențelor cu 
arma nucleară si lichidarea aces
tor arme de distrugere în masă“, 
a declarat la mitingul care a avut 
loc in orașul Atârni, prefectura 
Suzuoka, președintele Consiliului 
victimelor bombardamentelor ato
mice din această prefectură. Hizo 
Sugyiama. Mitingul a fost organi
zat cu prilejul sosirii în acest oraș 
a marșului păcii, care urmează să 
ajungă la Hiroshima la 6 august, 
ziua comemorării 
bombardamentul 
celor două orașe 
participă activiști 
ne de apărare a 
tiilor de luptă pentru interzicerea 
armelor atomice si cu hidrogen, re-

. prezentanti ai altor organizații de 
\ masă.
\ TOKIO 12 (Agerpres). — Expe- 

riențele cu arme nudeare accele-
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! LONDRA 12 (Agerpres). — La

Londra, în fața clădirii Parîamen- 4*.. 1.., —— A 1 «7 —  

î 
Ă 
Ă

i PHENIAN 12 (Agerpres). — La 
i Phenian va fi convocată. în luna 
* septembrie, o conferință interna

țională pentru o Coree denucleari
zată si pașnică. După cum relevă 
un

a 41 de ani de la 
atomic . asupra 

nipone. La mars 
ai mișcării nipo- 
păcii. organiza-

ORIENTUL MIJLOCIU
• Consultări in vederea convocării unei conferințe arabe 
la nivel înalt • Continuă ciocnirile armate la sud de Beirut
• Seminar consacrat drepturilor inalienabile ale poporului

palestinian
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Ărează cursa înarmărilor șt, ca ur

mare, trebuie oprite de-acum în
colo — au afirmat în cursul unei . 
conferințe de presă organizate la i 
Hiroshima copreședinții organiza- / 
ției „Medicii lumii împotriva răz- ț
boiului nuclear", profesorii Evgheni i 
Ciazov (U.R.S.S.) și Bernard Lown ’ 
(S.U.A.). \

Profesorul american și-a expri- < 
mat satisfacția față de anunțarea ț 
de către Uniunea Sovietică a mo- i 
ratoriului privind toate experien- ’ 
țele nucleare și a cerut guvernului » 
Statelor Unite să procedeze imediat . 
la o măsură similară. El a afirmat, ț 
de asemenea, că se opune planuri- i 
lor de transferare a cursei înar- ' J 
mărilor în spațiul cosmic. / ?

La rîndul său, profesorul Ciazov 1 
a subliniat că eforturile de comba- ț 
tere a consecințelor accidentului 
de la Cemobîl, care au impus mo- i 
bilizarea tuturor resurselor, au do
vedit că facilitățile medicale nu 
sint capabile să ajute efectiv popu
lația în. cazul u:»ui război nuclear 
— relatează agenția A.D.N.

Miting la Londra în favoarea dezarmării

tului, a avut loc un miting al re
prezentanților opiniei publice, or
ganizat de Adunarea britanică a

demo-păcii și de alte organizații 
cratice. Vorbitorii au evidențiat ne
cesitatea activizării luptei pentru 
pace și dezarmare, în primul 
pentru dezarmare nucleară.

Conferință internațională pentru o Coree 
denuclearizată și pașnică

rînd

de
or-

pitala R.P.D. Coreene, citat 
agenția T.A.S.S.. forumul este 
ganizat în cadrul manifestărilor 
consacrate Anului International al 
Păcii.comunicat dat publicității în ca- 

»

Critici în S.U.ft. față de intenția de a se renunța 
la aplicarea Acordului „SALT-II"

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Un grup de membri ai Congresului 
american, reprezentanți ai Partidu
lui Democrat din partea statului 
California, s-a pronunțat împotri
va cercetărilor care se desfășoară 
în cadrul Inițiativei pentru apărare 
strategică, cunoscută ca „războiul 
stelelor". Don Edwardcot, membru 
al Camerei Reprezentanților, în nu
mele a 27 de congresman! și sena- 

î tori, a subliniat in cadrul unei con- 
’ ferințe de presă că numeroși mem- 
i bri ai Congresului sînt consternați 
i de declarația președintelui Reagan 
1 privind intenția sa de a nu mai 
i respecta Acordul „SALT-II". El a 
’ arătat că va cere Administrației să 
ț respecte limitările pe care acordul 
i le impune înarmărilor strategice și 
’ că va depune în acest sens un pro- 

iect de lege în Congres.

într-o declarație făcută la Wa
shington, senatorul democrat din 
Delaware, Joseph Biden, a criticat 
poziția actualei Administrații în 
domeniul armamentelor strategice, 
apreciind că aceasta este stabilită 
în funcție de opiniile de dreapta ale .• 
consilierilor prezidențiali în acest ț 
domeniu, transmite agenția United ■ 
Press International. Consilierii pre
zidențiali sînt pe cale să aplice o 
politică ce va afecta interesele 
securitate ale Statelor Unite, 
spus el.

Declarația senatorului survine 
contextul unor critici tot mai frec
vente formulate în Statele Unite 
de diferite personalități politice 
privind intenția Administrației de 
a renunța la aplicarea Acordului i 
„SALT-II", precizează U.P.I.

de
a
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Conflictul dintre Iran și Irak
BAGDAD 12 (Agerpres). — Un co

municat militar difuzat la Bagdad 
informează că în zona centrală a 
frontului irakiano-iranian a fost 
respinsă o încercare, de ofensivă a 
trupelor Iraniene. Totodată. în zona 
sudică Fao forțele irakiene au dis
trus o serie de fortificații militare 
iraniene.

Comunicatul relevă, pe de altă 
parte, că artileria iraniană a bom
bardat mai multe localități irakiene.

(Urmare din pag. I)
ca și toate armele clasice și efecti
vele militare, astfel încît pînă la 
sfîrșitul mileniului să se reducă cu 
cel puțin 50 la sută arsenalele și 
trupele existente, stabilindu-se, tot
odată, limitele lor maxime, in spe
cial în cazul marilor puteri.

La consfătuire s-a reliefat că mă
surile practice de reducere a ar
mamentelor și de dezarmare ar duce 
la eliberarea unor resurse materia
le. financiare și umane Uriașe, care 
trebuie să fie folosite în scopul e- 
dificării pașnice, inclusiv pentru li
chidarea subdezvoltării economice e- 
xistente în numeroase regiuni ale 
lumii. Este un obiectiv pentru care. 
România acționează stăruitor și e- 
nergic. considerînd reducerea sub
stanțială a cheltuielilor militare 
drept o cerință din cele mai strin
gente. o măsură concretă ce ar re
flecta realist și ar determina dimi
nuări efective ale arsenalelor și e- 
fectivelcr militare, constituind, ast
fel. veriga principală de natură a 
declanșa un proces autentic de dez
armare. Fără a afecta cu nimic secu
ritatea statelor, reducerea cheltuie
lilor militare ar duce la o imensă 
economisire de forțe și resurse iro
site în prezent și de care omenirea 
are atîta nevoie, ar furniza mij
loace pentru progresul economico- 
social pe plan mondial, în pri
mul rînd al statelor în curs de dez
voltare, ar contribui la întărirea în
crederii, la micșorarea încordării, la 
consolidarea păcii în lume. Este e- 
vident că toate popoarele, toate sta
tele. indiferent de orînduire socia
lă. mărime sau grad de dezvoltare, 
ar avea numai și numai de cîștigat 
de pe urma diminuării bugetelor mi
litare si înlocuirii programelor de 
înarmare cu programe de dezvoltare.

Desigur. în ansamblul eforturilor 
pentru înlăturarea pericolului de 
război, pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare, 
zona-cheie o reprezintă Europa,
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TEHERAN 12 (Agerpres). — Avia
ția iraniană a bombardat concentrări 
de trupe irakiene în peninsula sudi
că Fao, cauzîndu-le pierderi impor
tante, transmite agenția I.R.N.A. în 
același sector al frontului, artileria 
iraniană a bombardat poziții ira
kiene.

De-a lungul întregii linii a fron
tului au fost înregistrate tiruri de 
artilerie, menționează agenția citată.

7

avind in vedere că aici s-au acu
mulat cele mai mari cantități de arme 
nucleare și convenționale, aici se află 
față în față forțele armate ale ce
lor două blocuri militare.

Tocmai pornind de la această ne
cesitate stringentă, consfătuirea a 
adoptat „Apelul statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia către 
statele membre ale N.A.T.O., către 
toate țările europene, cu privire la 
un- program de reducere a forțelor 
armate și armamentelor conventio
nale în Europa". Acesta constituia 
un document de mare însemnătate, 
care, pornind de la realitățile Eu
ropei si. totodată, de la faptul că 
puterea de distrugere a armamentu
lui convențional a crescut în pro
porții atît de mari încît se apropie 
de cea a armamentului nuclear, îm
bină o vibrantă chemare mobiliza
toare cu un program de măsuri con
cret. detaliat, larg cuprinzător. în li
mite precise de timp. Statele tra
tatului de la Varșovia preconizează, 
astfel, ca pină la începutul viitoru
lui deceniu forțele armate din 
Europa să se diminueze cu peste un 
milion de oameni ; totodată se au 
în vedere și măsuri suplimentare de 
întărire a încrederii, cum ar fi li
mitarea marilor manevre militare și 
schimburi de informații amănunțite 
asupra acestora. Desigur, traducerea 
în viată a acestor propuneri ar con
tribui în mare măsură la înlătura
rea neîncrederii și reducerea con
fruntării între cele două alianțe mi
litare. la întărirea stabilității pe con
tinent. stimulînd. în același timp, noi 
măsuri care să ducă la depășirea îm
părțirii Europei în blocuri opuse, la 
desființarea simultană a acestora — 
obiectiv reafirmat și cu prilejul ac
tualei consfătuiri.

în apel se subliniază în mod deo
sebit însemnătatea pe care ar avea-o 
crearea de zone libere de arme nu
cleare și chimice. în favoarea că
rora România, după cum se știe, se 
pronunță consecvent. în cadrul con

ALGER 12 (Agerpres). — Preșe
dintele Algeriei, Chadli Bendjedid, 
l-a primit pe Chedli' Klibi, secreta
rul general al Ligii Arabe,. sosit în
tr-o vizită la Alger, in cadrul unui 
turneu în mai multe capitale arabe, 
pentru consultări referitoare la con
vocarea viitoarei conferințe extra
ordinare arabe la nivel înalt.

în centrul discuțiilor s-au aflat 
probleme actuale privind lumea 
arabă.

BEIRUT 12 (Agerpres). — în zona 
de sud a Beirutului au continuat joi, 
pentru a 19-a zi consecutiv, schim
burile de focuri între milițiile Amal 
și combatanți palestinieni, în jurul 
taberelor de refugiați de la Sabra, 
Shatila și Bourj El Barajneh. în 
cursul luptelor, care s-au soldat cu 
victime, au fost utilizate rachete, 
mortiere și alte tipuri de arme grele.

Ostilitățile — notează agențiile in
ternaționale de presă — au conti
nuat în timp ce la Damasc au avut 
loc convorbiri între premierul Rashid 
Karame și oficialitățile siriene in le
gătură cu posibilitățile de realizare 
a unui acord de încetare a focului 
și de normalizare a situației din 
Beirut. Da convorbirile din capitala 
siriană participă și alți lideri liba
nezi.

TUNIS 12 (Agerpres). — Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei a 
adresat un nou apel comunității in
ternaționale de a acționa pentru în
cetarea „noilor masacre impotriva 
palestinienilor din taberele de refu
giați." din Beirut. Intr-o declarație 
difuzată de agenția W.A.F.A. și ci
tată de agenția KUNA, O.E.P. subli
niază că împotriva acestor tabere 
sînt folosite tancuri, artilerie grea și 
rachete.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Participanții la seminarul regional 
nord-american asupra „Drepturilor 
inalienabile ale poporului palestinian", 
ale cărui lucrări s-au desfășurat la 
New York, s-au pronunțat pentru 
convocarea, cit mai curînd posibil, a 
unei conferințe internaționale asu
pra Orientului Mijlociu. întreaga 
comunitate internațională, au subli
niat ei, trebuie să depună. eforturi 
sporite pe plan politic , și diploma
tic, pentru găsirea unei reglemen
tări echitabile, durabile și cuprinză
toare a crizei din regiune. Iar acest 
lucru este cu atît mai important cu 
cit în zonă persistă tensiunea, ame- 
nințind pacea și securitatea interna
țională. O soluționare cuprinzătoare 
a conflictului trebuie să la în consi
derare drepturile legitime ale po
porului palestinian la autodetermi
nare, au declarat participanții.

Seminarul regional nord-american 
a fost organizat de Comitetul O.N.U. 
pentru exercitarea drepturilor ina
lienabile ale poporului palestinian și 
a reunit reprezentanți ai S.U.A., Ca
nadei și ai unor state din Europa și 
Asia, ca și ai organizațiilor interna
ționale interesate.

AMMAN 12 (Agerpres). — Orașul 
Tulkarem și zona învecinată au fost 
timp de patru luni tinta unor inten
se măsuri represive din partea auto
rităților de ocupație israeliene din 
teritoriile de pe Malul de vest al Ior
danului si Gaza, transmite agenția 
I.N.A.. citind informații parvenite 
din teritoriile respective. In cadrul 
acestor măsuri, -tinerilor li s-a inter
zis orice deplasare în regiune. Au 
fost întreprinse repetate campanii de 
perchezlționare a .locuințelor sub pre
textul căutării1 palestinienilor parti
cipant! la acțiuni de rezistentă îm
potriva ocupației.

MANIFESTARE 
CONSACRATĂ 

ROMÂNIEI
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

M. Chebeleu transmite : La Muzeul 
de stat de artă al R.S.S., Kazahe 
din Alma-Ata a avut loc vernisajul 
expoziției de artă plastică contem
porană românească, dedicată împli
nirii a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român.

Expoziția oferă o imagine de an
samblu asupra artei actuale româ
nești. cuprinzînd lucrări de pictură, 
grafică, sculptură si tapiserie.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej au fost evocate relațiile tradi
ționale de prietenie si colaborare 
dintre partidele, țările si popoarele 
noastre. în cadrul cărora un loc im
portant îl ocupă schimburile în do
meniile culturii si artei.

La vernisai au participat J. E. Er- 
kimbekov. ministrul culturii al R.S.S. 
Kazahe. K. S. Smailov, șeful secției 
cultură a C.C. al P.C. din Kazahstan, 
alte persoane oficiale, oameni ‘de 
cultură si artă, un numeros public.

Șl LIBERTĂȚI A POPULAȚIEI DE CULOARE, O NOUĂ ACȚIUNE

SAMAVOLNICĂ A AUTORITĂȚILOR DE LA PRETORIA

INSTITUIREA STĂRII DE URGENTĂ IN R.S.A.
• în întreaga țară a fost declanșată o amplă campanie de 
arestări • Țările africane au cerut convocarea Consiliului 

de Securitate
PRETORIA 12 (Agerpres). — In încercarea de a stăvili valul de de

monstrații populare împotriva politicii sale de apartheid, regimul rasist 
minoritat de la Pretoria a decretat, in noaptea de miercuri spre joi, 
starea de urgentă pe întreg teritoriul național, pe termen nelimitat. De
monstrațiile de stradă, alte acțiuni cu caracter democratic au fost inter
zise cu desăvârșire, fiind considerate delicte penale, ce atrag pentru 
participante pedepse cu închisoarea de pină la 10 ani și amenzi de peste 
20 000 de ranzi (aproximativ 8 000 de dolari). Totodată, s-au conferit for
țelor represive puteri nelimitate, permițindu-li-se să adopte orice ati
tudine, sub pretextul păstrării „ordinii publice".

Datoria externă — o grea povară 
pentru țările în curs de dezvoltare

DAKAR 12 (Agerpres). — în ca
pitala Senegalului s-au deschis lu
crările celei de-a 19-a sesiuni a Con
siliului financiar și administrativ din 
Africa (A.C.M.S.). Reprezentantul 
țării-gazdă, Mamoudou Toure, mi
nistrul economiei și finanțelor, a de
clarat că datoria externă a Africii 
de 170 miliarde dolari a creat o si
tuație dramatică și reprezintă o con
siderabilă ipotecă pe economiile con
tinentului. El a arătat, în această 
idee, că plata datoriei se face în 
condițiile realizării unor producții 
agricole scăzute și deteriorării ter
menilor de schimb pe plan interna
țional în defavoarea mărfurilor tra
diționale la exportul african. în a- 
ceastă situație, reprezentantul sene- 
galez a opinat, printre altele, că se 
impune ca statele africane să proce
deze la reevaluarea planurilor desti
nate dezvoltării agriculturii, la ca
nalizarea fondurilor financiare spre 
obiectivele prioritare și la sprijini
rea producătorilor africani, prin 
toate mijloacele, în vederea măririi 
producției și productivității.

CIUDAD DE MEXICO 12 (Ager- 
nres). — Președintele Mexicului, 
Miguel de la Madrid Hurtado, a de
clarat că guvernul țării sale conti
nuă să negocieze pentru obținerea 
unei ajustări a rambursării serviciu
lui datoriei externe în raport cu 
posibilitățile de plată ale economiei 
naționale. „Respectarea angajamente

lor noastre asumate față de străină
tate nu trebuie să atragă după sine 
un : declin al economiei țării" — a 
spus președintele. Șeful statului 
mexican a relevat, de asemenea, că, 
din cauza reducerii prețului petro
lului pe piața internațională, țara 
sa a pierdut 12,5 la sută din veni
turi, tocmai în momentul cînd gu
vernul realizase „un echilibru între 
indicele inflației si cel al creșterii", 
care însemna, implicit, stăvilirea 
creșterii șomajului. Președintele a 
atras atenția în acest context că 
abia în 1987 sau 1988 se va concre
tiza creșterea economică a țării;

BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 
în cadrul unei conferințe de presă, 
organizată la Buenos Aires, președin
tele Argentinei, Raul Alfonsin. a e- 
vidențiat unele realizări obținute in 
redresarea economiei naționale și a 
subliniat că sînt în curs de desfă
șurare noi negocieri cu creditorii ex
terni. în vederea soluționării proble
mei datoriei externe a țării — trans
mite agenția Prensa Latina.

Președintele Argentinei a criticat 
vehement practicile restrictive, dis
criminatorii impuse de unele state 
industrializate pe piața mondială la 
adresa produselor de export ale ță
rilor în curs de dezvoltare și a e- 
vidențiat necesitatea întăririi solida
rității și unității de acțiune a na
țiunilor latino-americane. a statelor 
membre ale mișcării de nealiniere.

Consecințele nefaste ale protecționismului
Recunoașteri ale secretarului de stat al S.U.A.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A., George 
Shultz, a declarat că adoptarea de 
măsuri protecționiste tot mai nu
meroase în Statele Unite amenință 
,stabilitatea economică mondială, in 
măsura în care partenerii .comer
ciali ai S.U.A. sint tentați să recurgă 
la represalii, de aceeași natură, in
formează agențiile Associated Press 
și Reuter. Vorbind în fața membri
lor Clubului economic din New

York, Shultz a subliniat că protec- 
ționismul — concretizat în creșterea 
prețurilor și reducerea bunurilor de 
larg consum — constituie un prece
dent periculos pentru politica exter
nă a Statelor \Unite. Secretarul de stat 
s-a referit, concret, la. proiectul de 
lege adoptat, în acest domeniu, luna 
trecută, în Camera Reprezentanților 
și care urmează să fie supus apro
bării Senatului.

efective de dezarmare,
Ain Europa și in lume!

sfătuirii. țările participante și-au re
afirmat. in acest sens, sprijinul fată 
de propunerea României și Bulgariei 
de a se crea o asemenea zonă in 
Balcani, precum și fată de alte pro
puneri similare.

Reglementarea pe calea tratative
lor a focarelor de încordare și con
flict din diferite părți ale lumii ; 
repudierea oricăror forme de tero
rism ; necesitatea soluționării pro
blemelor complexe ale economiei 
mondiale, lichidării subdezvoltării și 
instaurării noii ordini economice in
ternaționale. inclusiv reglementarea 
globală și echitabilă a problemei da
toriilor externe ; eliminarea oricăror 
practici discriminatorii și obstacole 
artificiale din calea schimburilor din
tre state — sînt tot atîtea alte direc
ții de acțiune pentru care s-au pro
nunțat țările participante, în depli
nă concordantă cu aspirațiile po
poarelor de întărire a păcii, destin
dere și progres economic.

Lucrările consfătuirii. întîlnirea 
conducătorilor delegațiilor statelor 
participante la Tratat au pus. in 
același timp, in lumină hotărirea co
mună de Întărire a colaborării în 
domeniul dezvoltării economice, re- 
afirmîndu-se. totodată, voința de 
dezvoltare în mod activ a conlucră
rii multilaterale cu celelalte țări so
cialiste. în vederea înaintării pe ca
lea edificării societății socialiste si 
comuniste. Intensificarea unei ase
menea cooperări ar avea, fără îndo
ială. o însemnătate deosebită pentru 
dezvoltarea fiecărei țări socialiste în 
parte si a tuturor în ansamblu. 
Semnificația unei asemenea largi 
colaborări rezidă. în același timp, in 
fantul că socialismul îsi spune cu- 
vîntul in dezvoltarea mondială si îsi 
afirmă superioritatea ca orinduire 
nouă nu prin arme, nu ne calea for
ței. ci prin dezvoltarea economică, 
prin capacitatea de a asigura pros
peritatea popoarelor. Tocmai de 
aceea dezvoltarea cooperării, rezol
varea prin forte comune a proble
melor mersului înainte al societății

prezintă o mare importanță — cu 
atît mai mult ținîndu-se seama de 
temerile cercurilor imperialiste față 
de creșterea puterii economice a so
cialismului, de încercările de submi
nare întreprinse de aceste cercuri.

Totodată, se cuvine subliniat că 
obiectivul întăririi continue a colabo
rării între țările socialiste nu este 
conceput intr-un mod îngust. ci. dim
potrivă. într-o viziune largă, impli- 
cînd extinderea colaborării cu toate 
6tatele. indiferent de orînduirea lor 
social-politică. în acest sens, consfă
tuirea a subliniat că stabilirea de 
relații oficiale de către Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc si de fie
care tară membră a C.A.E.R. cu 
Comunitatea Economică Europeană 
este de natură a deschide noi posi
bilități de colaborare recipțjjc 
avantajoasă.

Partidul si poporul nostru dau o 
înaltă apreciere activității desfășura
te de tovarășul Nicolae Ceausescu la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ, activitate care s-a în
scris ca o nouă expresie a hotăririi 
tării noastre de a contribui din plin, 
alături de celelalte state socialiste, 
de toate statele si popoarele lumii, 
la lupta pentru dezarmare si pace, 
pentru dezvoltarea liberă si indepen
dentă a fiecărui popor. într-o lume 
fără arme și războaie, mai bună, mai 
dreaptă, si mai sigură.

Salutînd măsurile propuse si 
obiectivele preconizate de consfă
tuire. relevînd marea lor însemnă
tate. România îsi exprimă hotărirea 
de a face totul pentru a-si aduce 
contribuția la traducerea lor în via
tă — nutrind convingerea că ele vor 
fi studiate cu atenție de celelalte 
state, că vor mobiliza si mai puter
nic lupta popoarelor, că vor dinami
za marea mișcare contemporană, a 
forțelor iubitoare de pace din Europa 
și din lume pentru înlăturarea pri
mejdiei nucleare, pentru înțelegere 
si colaborare internațională, pentru 
un viitor pașnic si prosper al între
gii omeniri.

R. S. CEHOSLOVACĂ

Sesiunea constitutivă 
a camerelor 

Adunării Federale
PRAGA 12 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția C.T.K., la 
Praga a avut loc joi sesiunea con
stitutivă a celor două camere ale 
Adunării Federale a R. S. Ceho
slovace — Camera Poporului și Ca
mera Națiunilor — formate în urma 
alegerilor parlamentare din 23—24 
mai anul acesta. Deputății forului 
legislativ suprem al noii legislaturi 
au ales Prezidiul Camerei Poporului 
și al Camerei Națiunilor, precum și 
Prezidiul Adunării Federale a 
R.S.C.

în funcția de președinte al Came
rei Poporului a fost ales Vladimir 
Vedra, iar ca președinte al Camerei 
Națiunilor — Dalibor Hanes.

FRANȚA

Măsuri împotriva 
muncitorilor imigranți
PARIS 12 (Agerpres). — Guvernul 

francez, reunit miercuri sub preșe
dinția premierului Jacques Chirac, a 
adoptat o serie de măsuri prin care 
face mai dificil accesul în Franța al 
muncitorilor imigranți, transmite a- 
genția United Press International. 
Totodată, cabinetul de la Paris a sta
bilit măsuri care să faciliteze expul
zarea acestora, adaugă U.P.I.

Deciziile, avind un caracter legis
lativ, urmează a fi dezbătute și a- 
probate de Adunarea Națională, pre
cizează sursa citată.

Potrivit estimărilor oficiale. în 
Franța există aproximativ 4,5 mili
oane imigranți.

Diferend între Spania 
și Franța cu privire 

la pescuit
BRUXELLES 12 (Agerpres). — Co

misia C.E.E. a cerut Spaniei și Fran
ței să înceapă negocieri în legătură 
cu conflictul dintre ele în problema 
pescuitului în largul coastelor fran
ceze, informează agenția Reuter.

într-o declarație dată publicității 
la Bruxelles, Comisia C.E.E. a rele
vat că nu va media intre cele două 
țări membre ale Pieței consune, atîta 
timp cit situația dintre ele nu va re
veni Ia normal.

După cum s-a anunțat, Franța a 
hotărît să,interzică pescadoarelor 
spaniole să pescuiască în zona portu
lui Hendaye. Drept urmare, aproxi
mativ 500 de ambarcațiuni de pescuit 
spaniole, au blocat portul francez. în 
această situație, guvernul spaniol a 
cerut sprijinul Comisiei C.E.E.

r
■r

Aceste măsuri excepționale luate 
de autoritățile rasiste de la Preto
ria vin să confirme încă o dată 
cursul antidemocratic al vieții poli
tice sud-africane, încercările dispe
rate de a se menține la putere un 
regim impopular, atît pe plan in
tern, cît și pe plan extern, și a cărui 
izolare crește pe zi ce trece. Pregă
tirile forțelor represive, sutele de 
arestări comise în ultimele zile in 
rindul personalităților cu vederi de
mocratice, mai ales in rîndul popu
lației de culoare — de menționat, 
între altele, arestarea a nouă mem
bri de frunte ai mișcării antiapart- 
heid Organizația Poporului din Aza- 
nia (A.Z.A.P.O.), între care și a 
președintelui ei, Saths Cooper, de
tenția secretarului general al Consi
liului Sindicatelor din Africa de 
Sud, Piroshaw Camay, și a reveren
dului Ndwande. cunoscut militant 
antiapartheid — se doresc a fi ele
mente de descurajare împotriva ac
țiunilor comemorative organizate 
pentru marcarea a zece ani de la 
masacrul comis de rasiști la Soweto 
împotriva populației de culoare.

într-o declarație dată publicității 
la Johannesburg, Frontul Democratic 
Unit (U.D.F.) — cea mai amplă or
ganizație politică multirasială din 
R.S.A. — a adresat un apel popu-

★
LONDRA 12 (Agerpres). — Grupul 

de contact al Common weal thului a 
elaborat raportul său cu privire 
la încercările de a negocia des
chiderea unui dialog intre guvernul 
de la Pretoria și reprezentanții 
populației de culoare din R.S.A. Do
cumentul subliniază că guvernul 
rasist minoritar sud-african nu este 
gata să renunțe la apartheid și nici 
să înceapă discuțiile cu opoziția. 
Grupul de contact a ajuns la con
cluzia de necontestat că nu se poate 
ajunge la nimic pozitiv în împre
jurările actuale. El recomandă, in 
consecință, adoptarea rapidă de

lațiel să participe masiv la come
morarea, în zilele de 15 și 18 iunie, 
a evenimentelor tragice de acum 
zece ani de la Soweto. Marșurile de 
protest împotriva autorităților rasis
te, demonstrațiile de stradă care se 
țin lanț de mai mult zile in diferite 
centre urbane sud-africane dove
desc că populația din R.S.A. nu se 
simte timorată de măsurile repre
sive excepționale adoptate la Pre
toria și că este hotărîtă să reclame 
ferm și să lupte consecvent pentru 
schimbări structurale în viața poli
tică a tării.

Nici opoziția liberală din parla
mentul sud-african — Partidul Fe
deral Progresist — nu a putut ră- 
mîne indiferentă, depunînd o moțiu
ne de neîncredere în legătură cu 
politica ministrului legii și ordinii. 
Louis Le Grange, și cerînd demisia 
acestuia.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager
pres). — Grupul țărilor africane 
membre ale Organizației Națiunilor 
Unite a cerut convocarea Consiliului 
de Securitate al O.N.U. in vederea 
examinării situației din Republica 
Sud-Africană, după instituirea stă
rii de urgență și valul de arestări 
operate de autoritățile rasiste.

★
sancțiuni ample din partea comuni
tății internaționale, mai ales a 
S.U.A., Marii Britanii și a altor țări 
occidentale care dețin interese eco
nomice importante în Africa de Sud.

HAGA 12 (Agerpres). — Olanda, 
care conduce în acest semestru, con
form principiului rotației, activită
țile Pieței comune, apreciază că 
C.E.E. ar trebui să-și înăsprească 
sancțiunile fată de Africa de Sud 
și intenționează să prezinte propv. 
neri în acest sens în cadrul reuniu
nii la nivel înalt a „celor 12". care 
va avea loc în zilele de 25 si 26 iu
nie. la Haga.

Noi evoluții în problema cipriotă
NICOSIA 12 (Agerpres). — După 

consultări cu liderii partidelor poli
tice din insulă și cu membrii guver
nului, președintele Ciprului, Spyros 
Kyprianou, a transmis răspunsul 
părții greco-cipriote la ultimul docu
ment elaborat de secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
privind reglementarea problemei ci
priote. Răspunsul a fost înmînat re
prezentantului special al secretarului 
general al O.N.U. în Cipru, James 
Holger.

Purtătorul de cUvint al guvernului 
cipriot a declarat că răspunsul gu
vernului cipriot poate contribui „în 
mod substanțial la realizarea unei 
soluționări juste șl viabile a proble

mei cipriote". El va fi inclus în ra
portul pe care secretarul general 
Javier Perez de Cuellar îl va pre
zenta Consiliului de Securitate in 
zilele următoare. Consiliul va anali
za apoi atît raportul, cit și situația 
din Cipru, ca și recomandarea pri
vind prelungirea mandatului forțe
lor UNIFICYP.

într-o declarație făcută la Nicosia, 
ministrul de externe al Ciprului, 
Gheorghios Iacovou, a reafirmat că 
partea greco-cipriotă este gata să 
acționeze în cadrul misiunii de bune 
oficii a secretarului general al 
O.N.U. și dorește organizarea unei 
întilniri intercomunitare la nivel 
înalt.

SITUAȚIA DIN SALVADOR
SAN SALVADOR 12 (Agerpres). 

— La o conferință de presă organi
zată la San Salvador, președintele 
Salvadorului, Jose Napoleon Duarte, 
a anunțat că nu a fost încă luată o 
decizie privind data și locul unor 
viitoare negocieri de pace între re
prezentanții guvernului și cei ai for
țelor insurgente Frontul Democratic- 
Revoluționar — Frontul Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.D.R.—F.M.L.N.) — relatează agen
ția Prensa Latina. El a precizat că. 
în orice caz, convorbirile nu pot

avea loc în capitală, așa cum a pro
pus F.D.R.—F.M.L.N.

Observatorii apreciază că. prin 
aceasta, guvernul Salvadorian tergi
versează solutionarea pe calea dialo
gului a stării conflictuale interne, 
încercînd să denatureze și să detur
neze de la adevăratul lor sens pro
punerile formulate de F.D.R.— 
F.M.L.N. Forțele F.D.R.—F.M.L.N. 
au propus convorbiri în vederea 
ajungerii la o soluție politică pentru 
încetarea războiului civil intern și 
instaurarea unui regim democratic 
în Salvador.
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GENȚIILE DE PRESA
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DISCURS. Dezvoltarea în con
diții de pace și eliminarea ame
nințării izbucnirii unui război re
prezintă dorința fermă a poporu
lui chinez, care va depune toate 
eforturile, alături de celelalte po
poare ale lumii, în această direc
ție — a subliniat secretarul gene
ral al C.C. al P. C. Chinez. Hu 
Yaobang, intr-un discurs rostit la 
Institutul regal pentru probleme 
internaționale din Londra. Joi, 
secretarul general al C.C. al P.C. 
Chinez și-a încheiat vizita în Marea 
Britanie, sosind la'Bonn.

LA BOGOTA A AVUT LOC 
PLENARA C.C. AL P.C. DIN CO
LUMBIA consacrată analizei rezul
tatelor recentelor alegeri preziden
țiale, parlamentare și municipale, 
relatează agenția T.A.S.S, In cadrul 
plenarei s-a subliniat că forțele de 
stingă au obținut succese impor
tante, partidului comunist revenin- 
du-i, pentru prima’ oară în istorie, 
14 locuri în Parlament. A crescut 
numărul reprezentanților partidului 
și în organele locale ale puterii.

urma celor două explozii soldate 
cu aproape 100 de morți și răniți, 
produse miercuri, informează agen
ția KUNA.

TRATATIVELE SOVIETO—A- 
MERICANE. în cadrul tratative
lor sovieto-americane cu privire 
la armele nucleare și cosmice, la 
Geneva a avut loc joi ședința 
grupului de lucru asupra rachete
lor nucleare cu rază medie de ac
țiune, informează agenția T.A.S.S.

ANIVERSARE. După cum infor
mează agenția libiahă de presă 
J.A.N.A.. în întreaga Jamahirie 
Arabă Libiană Populară Socialistă 
s-au desfășurat manifestări pentru 
marcarea celei de-a 16-a aniversări 
a evacuării bazelor militare ameri
cane de oe teritoriul tării. In ca
drul întrunirii organizate în orașul 
Darnah, în estul tării, a rostit o 
amplă cuvîntare conducătorul Ma
rii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste. Moammer El 
Geddafi.

FESTIVITĂȚILE DE LA MANI
LA. Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Filipine, la Manila a avut 
loc, joi, un miting de masă, în ca
drul căruia președintele republicii, 
Corazon Aquino, a rostit o cuvînta
re. In mesajul adresat națiunii cu 
ocazia împlinirii a 88 de ani de la 
proclamarea independentei tării, 
șeful statului filipinez a subliniat 
că anul 1986 are o importantă deo
sebită în, istoria tării, el marcînd 
începutul înfăptuirii unor măsuri 
de însănătoșire a economiei na
ționale. de restructurări profunde 
ale aparatului de stat.

DECLARAȚIE. Secretarul gene
ral al P.C. din India (Marxist). 

. E. M. S. Nambodiripad. a declarat 
că partidul său va acorda întregul 
sprijin nrimului ministru indian. 
Rajiv Gandhi, în vederea suprimă
rii activităților teroriste si salvgar
dării intereselor tării, transmite 
agenția P.T.I. El a apreciat că pro
blema statului Punjab poate fi so
luționată prin cooperarea activă a 
primului ministru al guvernului 
local cu liderii

al 
opoziției.
BALANȚEI CO-
S.U.A. în primul

DEFICITUL 
MERCIALE A 
trimestru al anului îp curs s-a ci
frat la 36,59 miliarde dolari, s-a 
anunțat oficial la Washington.

L

LA VIENA a avut loc. joi. o 
nouă ședință plenară în cadrul tra
tativelor cu privire la reducerea 
forțelor armate si armamentelor si 
măsuri adiacente în Europa cen
trală. informează agenția T.A.S.S.

AUDIERI. Intr-o declarație făcu
tă la Washington. în cadrul unor 
audieri ale Congresului după pu
blicarea „Raportului Rogers", pri
vind cauzele exploziei navetei 
Challanger. directorul N.A.S.A., 
James Fletcher, a apreciat că zbo
rurile cu acest tip de vehicule spa
țiale nu vor fi reluate decît atunci 
cînd se va asigura o securitate ma
ximă: relatează agenția U.P.I. In 
noile condiții, specialiștii noștri a- 
preciază că zborurile vor fi re
luate în iulie 1987. a spus el.

GUVERNUL R.D.S. SRI LANKA 
a instituit interdicții de circulație 
pe timpul nopții în districtul Trin- 
comalee din nord-estul tării. în

ACCIDENT AVIATIC. In urma 
accidentului aviatic in care un 
avion de tip „Fokker-27“. aparți- 
nînd companiei egiptene „Air 
Sinai", s-a prăbușit în apropierea 
pistei aeroportului din Cairo. 23 
de persoane din cele 25 care se 
aflau la bord și-au pierdut viața. 
Un purtător de cuvînt al companiei 
a declarat că. după cum rezultă din 
convorbirile dintre pilotul aparatu
lui si turnul de control, cauza acci
dentului o reprezintă fie un incen
diu declanșat la unul din cele două 
motoare, fie condițiile proaste de 
vizibilitate ca urmare a unei fur
tuni de nisip.

SENTINȚA. Un tribuna] din Bel
fast a condamnat la închisoare pe 
viață un număr de patru teroriști 
care au plasat în. 1982 o bombă în
tr-o discotecă, provocînd moartea a 
17 persoane.
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