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Sub semnul unității întregii națiuni în jurul 
partidului, al secretarului său general, 

al voinței neclintite de a înfăptui exemplar 
programul de dezvoltare economico-socială 

a țării, ieri a început

VIZITA DE LUCRU A TOVAHÂSILII NICOLAE CEAUSESCU,Împreună ce tovarășa elena ceaușescu, in .iideiil brașov
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a început, 
vineri, 13 iunie, o vizită de lucru în județul Brașov.

La vizită participă tovarășii Constantin Dăscălescu și 
Silviu Curticeanu.

Vizita se înscrie ca un nou și 
semnificativ moment al dialogului 
permanent, nemijlocit, pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu il poartă 
cu creatorii de bunuri materiale șt 
spirituale in toate marile probleme 
ce privesc dezvoltarea generală a 
țării, munca, viața și bunăstarea 
întregului popor.

Intîlnirile de lucru pe care secre
tarul general al partidului le are, în 
cadrul acestei vizite, cu muncitori și 
lucrători ai ogoarelor, cu specialiști, 
cu reprezentanții organelor locale de 
partid și de stat prilejuiesc o ana
liză cuprinzătoare, aprofundată a 
activității depuse, a rezultatelor ob
ținute în primul semestru al anu
lui, stabilirea, pe baza concluziilor 
desprinse, a căilor și modalităților 
concrete prin care județul Brașov 
își poate îndeplini, în condiții tot 
mai bune, importantele sarcini ce-i 
revin în 1986, în întregul cincinal și 
în perspectivă, aducindu-și astfel 
o contribuție pe măsura posibilități
lor, a puternicului său potențial ma
terial și uman, la ridicarea patriei 
pe trepte tot mai înalte de progres 
și civilizație, la înfăptuirea hotări- 
rilor Congresului al XIII-lea al 
partidului, a mărețului program de 
edificare a societății socialiste și 
comuniste pe pămintul României.

Mîndri de noua înfățișare a ju
dețului lor. a întregii țări si profund 
recunoscători pentru viata trăită 
astăzi în demnitate si bunăstare, 
brașovenii . au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu o primire deosebit 
de entuziastă.

Astăzi, în jurul orei 10,30, posturile de radio și tele
viziune vor transmite direct adunarea populară prilejuită 
de vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, în județul Brașov.

La intrarea în municipiul reședință 
de județ, unde a avut loc primirea 
oficială, era așternut. în calea iubi- 
tilor oaspeți, un imens covor floral.

în aplauzele, uratele si ovațiile 
celor prezenți. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost exprimate 
cele mai alese sentimente si calde 
cuvinte de bun sosit din partea co
muniștilor. a tuturor locuitorilor ju
dețului. de către primul-secretar al 
Comitetului județean Brașov al 
P.C.R., Ion Radu.

în cinstea sosirii secretaru
lui general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost aliniată o 
gardă alcătuită din ostași ai forțe
lor armate, din membri ai gărzilor 
patriotice și ai detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei, care a prezentat onorul.

Au răsunat acordurile Imnului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

După datina străbună, un bătrîn 
localnic, împreună cu două tinere, 
îmbrăcate în frumoase costume 
populare brașovene, a invitat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu să guste 
din pîinea ospitalității, din ploștile 
cu vin.

Pionieri și șoimi ai patriei, băieți 
și fete au oferit buchete de flori.

Erau prezenți mii de locuitori ai 
municipiului și județului Brașov, 
care au întîmpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu nemărginită 
bucurie, cu manifestări vibrante de 

stimă și prețuire. într-o impresio
nantă unitate de simțire, ei au rea
firmat sentimentele lor de deosebită 
dragoste fată de conducătorul parti
dului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru activita
tea neobosită ce o consacră, cu dă
ruire și abnegație revoluționară, cu 
înflăcărat patriotism, propășirii ne
contenite a României, bunăstării și 
fericirii întregului popor, cauzei des
tinderii și dezarmării, colaborării și 
păcii, împlinirii aspirațiilor de liber
tate, independență și progres ale tu
turor națiunilor.

Formații corale interpretau cîntece 
închinate partidului și secretarului 
său general, patriei noastre socia
liste. echipe.de dansatori în pitorești 
costume din această zonă a țării 
executau jocuri din folclorul brașo
vean, întregind ambianța sărbăto
rească a zilei.

Atmosfera entuziastă de la sosire 
s-a regăsit apoi pe întregul traseu.

Mașina deschisă în care se aflau 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu a străbătut 
marile artere aie municipiului. în- 
veșmîntat de sărbătoare. Zeci de mii 
de locuitori de cele mai diferite 
virste au ieșit în întîmpinare pen
tru a saluta din inimă prezenta con
ducătorului partidului și statului. 
Ei purtau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și al tovarășei 
Elena Ceaușescu, stegulețe tricolore 
și roșii,/ eșarfe, pancarte pe care 
erau înscrise urări la adresa patriei 
și a partidului, a secretarului său 
general.

S-a aplaudat fără întrerupere, s-a 
ovaționat cu putere, s-a aclamat în
delung. exprimîndu-se. astfel, senti
mentele de stimă și prețuire față de 
secretarul general al partidului, pen
tru tot ceea ce a făcut in vederea 
dezvoltării continue a județului, 
pentru propășirea multilaterală a tă-
(Continuare în pag. a II-a)

La întreprinderea „Hidromecanica''

In timpul vizitei la întreprinderea de tractoare Se vizitează Combinatul chimic Făgăraș

1

echipe.de


PAGINA 2 SCINTEIA — simbătă 14 iunie 1986

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEALȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL BRAȘOV

(Urmare din pag, I)
rii. S-a scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !", „Ceaușescu 
și poporul !“. „Ceaușescu, fiu iubit, 
la Brașov bine-ați venit !“, 
„Ceaușescu — tinerii!", „Ceaușescu — 
muncitorii !“, „Ceaușescu — pace !“.

La sosirea in ÎNTREPRIN
DEREA „RULMENTUL", Pri
ma unitate industrială din pro
gramul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost fntîmpinați, cu 
deosebit respect, de Marin Nedelcu, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, de reprezentanți ai condu
cerii centralei industriale de specia
litate și ai întreprinderii.

In fata unor machete și grafice, 
inaltii oaspeți sint informați că uni
tatea și-a sporit continuu capacita
tea de producție, realizînd in pre
zent o gamă foarte largă de rulmenți 
— circa 1 200 tipodimensiuni și va
riante constructive, Sint evidențiate, 
în același timp, succesele obținute in 
sporirea producției, inclusiv a celei 
destinate exportului, in creșterea 
productivității muncii și îmbunătăți
rea calității rulmenților, în acțiunea 
de organizare și modernizare a pro
ceselor de fabricație. Se precizează 
că întreprinderea și-a întregit profi
lul prin trecerea, în urmă cu 5 ani, la 
fabricarea, pentru prima dată în țara 
noastră, a cuzineților pentru motoare 
cu ardere internă, care se realizează 
în prezent în circa 800 de tipodimen
siuni și variante constructive.

Secretarului general al partidului i 
se raportează că întregul colectiv de 
muncitori, tehnicieni și ingineri de 
la „Rulmentul" este mobilizat acum 
în realizarea în cele mai bune con
diții a producției pe anul în curs, 
subliniindu-se că rezultatele obținute 
pe primele cinci luni ale anului 
asigură îndeplinirea și chiar depăși
rea principalilor indicatori tehnico- 
economid. Este subliniat faptul că 
introducerea, generalizarea treptată 
a acordului global direct au stimulat 
activitatea colectivului, rezultatele 
obținute fiind deosebit de semnifi
cative în direcția creșterii produc
ției și depășirii planului la export.

Se vizitează secția de rulmenți 
speciali de înaltă precizie și fiabili
tate. Acești rulmenți, care pînă acum 
se importau, se folosesc, cu deosebit 
succes, în construcția de autovehicu
le și nave, de mașlni-unelte, echipa
mente pentru diverse instalații și 
agregate, inclusiv pentru cele care 
vor intra In componența centralelor 
electrice nucleare. Sint prezentate 
informații privind îndeplinirea in
dicațiilor primite din partea secre
tarului general al partidului, cu 
prilejul ultimei vizite în unitate, 
pentru modernizarea secției și dota
rea ei cu linii automate și semi
automate de inaltă productivitate. 
S-a reușit astfel diversificarea pro
ducției de rulmenți, în funcție de 
necesitățile dezvoltării continue a 
industriei constructoare de mașini, 
fiind creat un atelier special care 
asigură produselor o calitate superi
oară și o productivitate înaltă în 
procesul de fabricație.

Pe parcursul vizitei, conducătoru
lui partidului și statului ii sint pre
zentate o serie de linii automate de 

fabricație, tehnologii noi, moderne, 
generalizate ca urmare a preocupării 
colectivului de specialiști din între
prindere pentru creșterea permanen
tă a producției :și productivității 
muncii, pentru realizarea unor rul
menți de mare fiabilitate și precizie, 
comparabili cu produsele similare 
realizate pe plan mondial, rulmenții 
fabricați la Brașov fiind exportați 
in prezent in peste 20 de țâri de pe 
toate continentele lumii. Sint evi
dențiate, de asemenea, preocupările 
specialiștilor uzinei pentru asimi
larea de tipuri noi de rulmenți in 
vederea reducerii în continuare a im
porturilor in acest domeniu, precum 
si pentru întregirea gamei de cu
zineți.

Secretarul general al partidului a 
apreciat realizările colectivului în
treprinderii si a cerut să se acționeze 
in continuare pentru creșterea gra
dului de mecanizare si automatizare 
a procesului tehnologic, care asigură 
fabricarea unor produse de inaltă 
complexitate, pentru valorificarea 
superioară a materiilor prime si re
cuperarea materialelor refolosibile, 
pentru completarea bazei tehnice a 
unității cu noi masini-unelte si agre
gate realizate prin autodotare. To
varășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut. de asemenea, să se intensifice 
aceste preocupări, să se acționeze 
pentru creșterea in continuare a efi
cientei economice a întregii activi
tăți a întreprinderii, una din căile 
principale trebuind să fie îmbunătă
țirea substanțială a utilizării me
talului.

La încheierea vizitei, adresindu-se 
constructorilor de rulmenți brașo
veni. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i-a felicitat călduros pentru rezulta
tele obținute in îndeplinirea olanului 
pe acest an. in dezvoltarea si mo
dernizarea întreprinderii si le-a 
urat noi succese în ridicarea perma
nentă a nivelului tehnic si calitativ 
al producției. Apreciind posibilită
țile existehte în. întreprindere, pre
cum si experiența bogată a acestui 
colectiv, secretarul general al parti
dului le-a adresat îndemnul de a 
face totul pentru ca rulmenții fabri
cați la Brașov să poată fi compara
bili și competitivi cu cele mai bune 
produse de acest fel cunoscute pe 
Plan mondial, precum si urări de 
multă sănătate si fericire.

S-a vizitat, în continuare, noua uni- 
« ÎNTREPRINDERII „HI

DROMECANICA", a cărei pu
nere în funcțiune a asigurat spori
rea producției de circa 4 ori. creîn- 
du-se astfel condiții pentru o con
tinuă diversificare și modernizare a 
fabricației. Profilată pe realizarea de 
transmisii hidraulice și hidromeca
nice. turbosuflante și convertizoare 
pentru motoare diesel de mare pu
tere. instalații de foraj sau utilaje 
grele de transport sau construcții, 
„Hidromecanica" a parcurs o peri
oadă de multiple înnoiri în pianul 
dotării cu mașini și utilaje, al per
fecționărilor tehnologice.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost înfățișate preocupările colecti
vului în direcția înfăptuirii progra
melor de modernizare a fabricației, 
care au ca principal obiectiv dubla
rea. la sfîrșitul actualului cincinal, 
a productivității muncii, producției- 
marfă și exportului. Scoțind in e

videntă importanța indicațiilor pri
mite la precedenta vizita de lucru 
pentru orientarea preocupărilor de 
sporire și diversificare a producției 
întreprinderii, gazdele au subliniat 
rezultatele obținute îii utilizarea li
niilor de fabricație, introducerea și 
extinderea unor tehnologii moderne 
în. toate sectoarele. îmbunătățirea ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor realizate. Pe parcursul vizită
rii unor secții productive, conducă
torului partidului și statului nostru 
i-au fost prezentate o serie de pie
se executate prin procedee moder
ne. cum sint turnarea de superpre- 
cizie in vid. sudarea semiautomată 
cu fascicul de electroni, prelucrarea 
Pieselor de mâșini-agregat eu mai 
multe posturi, cu importante avan
taje tehnice și economice — mări
rea substanțială a productivității 
muncii, reducerea consumului de 
metal, energie și manoperă. îmbu
nătățirea calității Si competitivității 
produselor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost informat eă, in scopul asigu
rării unei calități superioare, toate 
produsele executate sint supuse 
unui control foarte exigent, fiind 
încercate pe standuri do probă. în 
momentul de față se află in curs 
de realizare standuri de probă de 
mare performantă, ce permit mă
surători complete, de precizie, atit 
pentru producția curentă, cit și Pen
tru studiile necesare asimilării de 
noi produse.

Secretarului general al partidului 
•i-a fost prezentată, de asemenea, 
gama largă de scule și dispo
zitive concepute și executate de 
specialiștii întreprinderii, cu un ni
vel tehnic ce permite prelucrări 
fine, cu o precizie de ordinul micro
nilor. destinate atit producției pro
prii, cit și altor unităti din țară.

Apreciind succesele obținute de 
muncitorii și specialiștii de la 
„Hidromecanica", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adresat 
calde felicitări șl urarea de a face 
totul pentru continua ridicare a ni
velului tehnic și calitativ al pro
duselor, pentru folosirea moderne
lor capacități de producție la un ni
vel cit mai ridicat de eficientă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat, în continuare, ÎNTREPRIN
DEREA DE TRACTOARE ~ 
modernă unitate a construcțiilor de 
mașini din tara noastră, care a cu
noscut. de-a lungul anilor, și în 
special în ultimii 20 de ani, o pu
ternică dezvoltare. Complet integra
tă, uzina dispune de două turnăto
rii, o otelărie, fabrici producătoare 
de motoare, cutii de viteze si trans
misii, precum și de secții de prelu
crare și montaj.

Vizita, care s-a desfășurat în sec
țiile turnătoria de fontă și montaj 
general, a permis o analiză apro
fundată a modului în care colectivul 
brașovean acționează pentru con
tinua modernizare a producției de 
tractoare, pentru a răspunde cerin
țelor economiei naționale și, în spe
cial. exigențelor pieței externe, pe 
baza modernizării fabricației, aplică
rii unor tehnologii de virf cu o mare 
eficientă economică.

Gazdele au înfățișat. în acest sens, 
programul de modernizare, aflat în 
curs de aplicare, a proceselor de pro-

Primire calda, însuflețitoare în municipiul Brașov

ductie. inceptnd cu turnătoria de 
fontă si terminînd cu montajul gene
ral. Au fost prezentate prima linie 
de turnare automată cu două cup
toare. care valorifică spânul din 
uzină, si noul atelier de topire, com
plet modernizat.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
apreciat efortul depus de specialiștii 
uzinei in direcția îmbunătățirii pro
ceselor de producție si a subliniat că 
se impune să fie accelerate măsurile 
de modernizare în țoale sectoarele, 
pornindu-se de, la necesitatea creș
terii productivității muncii si a ca
lității pieselor' fabricate, a. reducerii 
costurilor de producție.

în cadrul secției montai general a 
fost analizat modul cum au fost puse 
in practică indicațiile vizind îmbu
nătățirea calității tractoarelor. Au 
fost înfățișate preocupările privind 
creșterea fiabilității, reducerea con
sumului de carburant, scăderea greu
tății specifice, sporirea randamen
tului mecanic.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
subliniat că se impune să se acțio
neze. în continuare, pentru dimi
nuarea consumurilor de metal, de 
combustibil și energie, pentru o cali
tate ridicată a produselor, corespun
zător exigențelor beneficiarilor, ce
rințelor pieței externe, pentru creș
terea exportului de tractoare. Secre
tarul general al partidului a eviden
țiat necesitatea de a se îndeplini in
dicatorii economici prevăzut! in 
plan. în special in ceea ce privește 
exportul.

în încheierea vizitei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat colec
tivul brașovean Pentru realizările 
sale si i-a adresat urări de noi 
succese in muncă, in îmbunătățirea 
calității tractoarelor, ridicarea nive
lului tehnic al tuturor produselor 
pentru a deveni tot mai competitive 
pe Diata externă.

Dialogul de lucru al secretarului 
general al , partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu făuritorii do 

bunuri materiale din județul Brașov 
a continuat la ÎNTREPRINDE
REA DE AUTOCAMIOANE.

în centrul analizei efectuate s-au 
aflat probleme legate de modul in 
care se acționează pentru transpune
rea în viață a indicațiilor șl orien
tărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la organizarea șl moder
nizarea proceselor de producție prin 
introducerea pe scară largă a pro
gresului tehnic, pentru sporirea pro
ductivității muncii, ridicarea nivelu
lui tehnic șt calitativ al produselor, 
reducerea consumurilor de materii 
prime și energie, a costurilor de fa
bricație, creșterea eficientei întregii 
activități economice.

Gazdele au arătat că la Întreprin
derea de autocamioane a fost în
cheiată prima etapă de modernizare 
prevăzută pentru acest an, atenție 
deosebită fiind acordată sectoarelor 
calde. Totodată, s-a acționat pentru 
organizarea unor noi linii de fabrica

ție, modeme, la secția motoare de 
360 CP. Prin înfăptuirea obiective
lor propuse pentru această etapă, 
productivitatea muncii a crescut cu 
peste 10 la sută, au scăzut costurile 
de producție.

S-a subliniat faptul că, într-o nouă 
etapă, oină la sfirsitul anului, so 
modernizează turnătoria veche de 
fontă, HSigurindu-Se astfel sporirea 
continuă a productivității muncii, 
reducerea efortului fizic, o calitate 
superioară a pieselor turnate, dimi
nuarea cheltuielilor materiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au vizitat, 
în continuare, fabrica de mașini- 
agregat a Întreprinderii, unde se 
realizează produse de mare comple
xitate, linii automate și semiauto
mate.

Pe parcursul vizitei au reținut 
atenția linia automată — caro in
(Continuare în pag. u Ill-a)

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR 
-EXECUTATĂ EXEMPLAR!

teleorman . Cooperutorii și speciuliștii 
răspund împreună de culitoteu lucrărilor

Realizări de prestigiu în întrecerea socialistă

In județul Teleorman, după pre
cipitațiile căzute in ultimele zile, pe 
primul plan se situează executarea 
lucrărilor de întreținere a culturilor 
prăsitoare, lucrări la care participă 
cooperatori, alți locuitori ai satelor, 
numeroși navetiști care-și desfășoară 
activitatea in unități economice din 
municipii și orașe. Ca atare, pinu 
joi seara, pe ansamblul județului, 
cea de-a treia prașilă manuală s-a 
efectuat, la floarea-soarelui in pro
porție de 32 la sută, iar Ia sfecla de 
zahăr — 33 la sută. Porumbul a fost 
prășit pentru a doua oară manual 
pe 90 la sută, iar mecanic pe 96 la 
sută din 115 200 hectare. In același 
timp, a treia prașilă manuală s-a 
executat pe aproape 15 000 hectare.

Am străbătut o bună parte din 
sudul județului și am putut constata 
că in unitățile agricole specialiștii si 
cadrele de conducere din unități 
asigură buna desfășurare a lucrări
lor de intreținere a culturilor. La 
cooperativa agricolă Furdulești. lanu
rile fără buruieni dovedesc hărnicia 
și răspunderea cu care se muncește 
pentru recoltele din acest an. Din- 
tr-un scurt bilanț „la zi" al lucrări
lor de întreținere rezultă că aici 
prașila a doua s-a Încheiat pe toate 
cale 1 230 hectare cultivate cu po
rumb, floarea-soarelui și sfeclă de 
zahăr. în prezent forțele sint concen
trate la executarea celei de-a 3-a

giurgiu • După ploi, prașilele sint 
decisive pentru dezvolturea pluntelor

Oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Giurgiu au terminat de 
mult cea de-a doua prașilă manuală 
și mecanică la porumb, sfeclă, floa- 
rea-soarelul și la celelalte culturi. 
De asemenea, consemnăm și faptul 
că precipitațiile căzute în ultimele 
zile au însumat intre 14 șl 45 litri 
apă pe mp.

Iată de ce. pe baza măsurilor ener
gice luate de comitetul județean de 
partid, in aceste zile principala preo
cupare a cooperatorilor, mecanizato
rilor și a celorlalți oameni ai muncii 
de la sate este efectuarea la timp și 
la un înalt nivel calitativ a celei 

praștie manuale pe suprafețele ocu
pate de porumb și sfeclă de zahăr.

Parcurgem terenurile C.A.P. Voi— 
vodă și avem imaginea unei ample 
participări la muncă. Președintele 
cooperativei, Constantin CAtrună. 
evidenția faptul că ceea ce asigură 
un ritm bun de lucru este răspun
derea cu care oamenii au ințeles că 
în intervale scurte se cer făcute 
operativ și de calitate prașile, deoa - 
rece, acum, după ploi, buruienile 
cresc foarte repede. Munca este, 
după cum aveam să vedem, bine 
organizată. Cooperatorii știu ce au 
de făcut. Ei pleacă de dimineață la 
lucru și se intorc seara tirziu. Spe
cialiștii urmăresc permanent calita
tea lucrărilor. Un convingător exem
plu pentru locuitorii satului il consti
tuie prezența cadrelor de conducere, 
a economiștilor și celorlalți funcțio
nari din unitate in cimp. Ia muncă 
efectivă, cu sapa, pe Parcelele re
partizate a fi lucrate in acord glo
bal.

Comandamentul județean al agri
culturii, constatind că există dife
rențe intre unități in ce privește rit
mul și calitatea lucrărilor de intre
ținere a culturilor, a luat măsuri ca 
această importantă acțiune să se 
desfășoare, peste tot, in cele mai 
bune condiții.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteil"

de-a treia prașile manuale șl me
canice. Pînă în ziua de 12 iunie, 
inclusiv, această importantă lucra
re de sezon a fost efectuată manual 
pe 17 984 hectare cu porumb și pe 
4 550 hectare cu sfeclă de zahăr. iar 
prășitul mecanic s-a executat pe 45 
la sută din suprafața cu porumb.

în fiecare unitate agricolă din 
județ există o mare concentrare de 
forțe la prășit. „Ploile căzute în 
ultimele zile sint. extrem de bine
venite pentru dezvoltarea tuturor 
culturilor ' și pentru realizarea 
producțiilor planificate — ne spune 
Ion Cojocaru. președintele coopera

tivei agricole din Frasinu. Pentru 
distrugerea buruienilor și menține
rea apei in sol acționăm zilnic cu 
toți locuitorii care pot ține o sapă 
in mină. De fapt, întreaga suprafață 
de culturi prăsitoare este lucrată pi? 
bază de acord global, iar oamenii 
noștri sini cointeresați să execute lu
crările la timp și de bună calitate". 
Aceeași concentrare de forte la pră
șitul porumbului am întîlnit și la 
cooperativa agricolă din Vedea. 
Inginerul-șef a! unității, Ion Arghir. 
este mulțumit de calitatea celei de-a 
treia prașile care pină acum s-a exe
cutat pe aproape jumătate din su
prafața ocupată cu această cultură. 
„Considerăm că această lucrare este 
decisivă pentru menținerea apei in 
sol și pentru păstrarea terenului 
fără buruieni pe toată durata vege
tației — ne spune interlocutorul nos-

botoșani: Densitatea să nu fie

diminuată in nici un fel
Ploaia abia Încetase, terenul era 

umed incit nu se putea trece la 
efectuarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Cu toate acestea, la ieși
rea din orașul Dorohoi, pe o solă 
cultivată cu sfeclă de zahăr, se aflau 
o mulțime de cooperatori. Nu pră
șeau, firește. Ce făceau ? O treabă 
aparent grădinărească : plantau
sfeclă de zahăr. Oriclt ar fi de 
curios, asta făceau. Am aflat detalii 
de la președintele unității, inginerul 
Mihai Tănase. „în timp ce pe unele 
porțiuni de teren — ne demonstra 
interlocutorul — densitatea plante
lor este mai mare fată de cea nor
mală, pe altele, e drept, nu prea 
multe, numărul acestora pe metrul 
pătrat este redus. Aprofundind si
tuația, am aflat și cauza, pe care, in 
anul viitor, o vom înlătura încă de 
la pregătirea terenului și semănatul 
culturii. Dur risipa de pămint n-o 
putem admite. Așa că am recurs la 
următorul procedeu : scoatem plan
tele de pe porțiunile cu densitate 
mai mare decit cea stabilită și le 
plantăm apoi acolo unde se semna
lează goluri. Procedeul a fost omo
logat de altfel și in stațiuni de cer
cetări agricole". Tovarășul președin
te a evaluat apoi, în urma ploilor 
căzute, stadiul de vegetație a cul
turii : „Știți cit putem realiza la 
hectar prin uniformizarea densită
ții ? în medie, cel puțin 45—50 tone 
in condiții de neirigare".

Ne-am amintit astfel că între coo
peratorii ■ dorohoieni și cei din 

tru. Dar nu înseamnă că aceasta va 
ti și ultima prașilă. Siniem hotflrițl 
să intervenim eu sapa ori de cite ori 
situația impune, convins! fitnd eă 
numai așa vom putea realiza pro
ducțiile planificate".

Pe ogoarele cooperativei agricole 
din Schitu, paralel eu prășitul se 
executa și irigatul. Și foarte bine ae 
nrncețla. Intrueit Irigatul nu trebuie 
întrerupt decit atunci cind prin ploi 
se completează întregul deficit de 
apă din sol. situație care este 
valabilă pentru această parte a 
județului. Pe parcursul raidului pri
mim vestea eă la cooperativa agri
colă din Vlad Țepeș s-a terminat 
deja prașila .a treia De toate cele 
160 ha cultivate cu sfeclă de zahăr.

Ion MANEA
corespondentul „'Scinteil 

orașul Darabani s-a desfășurat și so 
desfășoară o întrecere rodnică. Din 
dorința de a depăși cooperativa agri
colă din Dorohoi, distinsă de mai 
mulți ani cu înaltul titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste", cooperatorii 
din Darabani au devenit reputati 
cultivatori de sfeclă de zahăr, car
tofi, porumb, soia etc. Ce am consta
tat insă in aceeași zi a actualei săp- 
tămlni pe ogoarele C.A.P. Darabani ? 
Aspecte diametral opuse preocupări
lor la care ne-am referit anterior. 
Pe o solă cultivată cu porumb, den
sitatea abia că depășește 10 000—12 000 
plante ia hectar. Numeroase goluri 
prezintă și unele terenuri cultivate 
cu sfeclă de zahăr. La aceasta se 
adaugă incă un neajuns î lucrările 
de intreținere a culturilor sint in- 
tîrziate foarte mult. Președintele 
unității, inginerul Ștefan Andrușcfi, 
unul și același cu cel care a ridicat 
prestigiul cooperativei agricole, 
încerca să justifice toate acestea 
prin faptul că nu I s-ar acorda 
sprijinul necesar din partea organe
lor locale. Ca atare, s-au manifestat 
neajunsuri in ce privește calitatea 
lucrărilor. Acum 'nu-i timp pentru 
justificări, Trebuie luate măsuri 
urgente în vederea completării golu
rilor din culturi, astfel tnctt densi
tatea plantelor să nu fie diminuată 
in nici un fel.

Silvestri A1LENEI
corespondentul „Scinteil"

Producție fizică peste prevederi
ALBA

înfăptuirea programelor de mă
suri stabilite in unitățile indus
triale ale județului cu privire la 
creșterea productivității muncii are 
ca rezultat obținerea unor însem
nate cantități de produse fizice 
Peste prevederile de plan. în pe
rioada care a trecut din acest an. 
pe baza creșterii productivității 
muncii, au fost realizate suplimen
tar 1 047 tone otel. 165 tone cupru 
de convertizor. 560 tona, acid sul
furic. 2 314 tone sodă calcinată. 1 582 
tone soda caustică. 1 480 tone uti
laje tehnologice. 125 mașini-unelte, 
1 836 lone piese turnate din fontă. 
1.88 milioane KWh energie electri
că. porțelan in valoare de 7.9 mi
lioane ini si alte produse. Reali
zări deosebite au fost obținute de 
colectivele muncitorești de la în
treprinderea metalurgică Ai Ud. 
Combinatul de produse sodice Ocna 
Mureș. întreprinderea metalurgică 
de metale neferoase Zlatna, între
prinderea „Porțelanul" din Alba 
Iulia. (Ștefan Dinlcă. coresponden
tul „Scinteil").

GALAȚI
Colectivele de oameni ai muncii 

din industria județului Galați ac
ționează susținut pentru mul buna 
organizare a proceselor do produc
ție. pentru utilizarea cu randament 
superior a capacităților dc produc
ție, pentru folosirea eficientă a 
timpului de lucru, astfel incit să se 
poată realiza o creștere substanția
lă « productivității muncii. Ca 
urmare a eforturilor depuse, In 
perioada care a trecut din acest an 
s-au obținut suplimentar peste 
30 000 tone cocs metalurgic, 7 301 
tone ptofllo formate la rece, 2 700 
tone sirme din oțel trase, 712 tone 
utilaje tehnologice pentru metalur
gie, mașini, utilaje șl instalații spe
cifice. agriculturii, prefabricate din 
beton, precum și alte produse pen
tru industria electrotehnică. Cele

Livrări suplimentare Ia export
MUREȘ

Hotărîți să livreze ritmic produ
sele destinate partenerilor externi, 
oamenii muncii din 16 Întreprin
deri industriale si unităti econo
mice mureșene au obținut reali
zări deosebite in onorarea obliga
țiilor contractuale. Astfel, in pe
rioada care a trecut 'din acest an. 

mai mari realizări la producția 
fizică le au colectivele gălățene de 
la uzina cocsochimică din cadrul 
combinatului siderurgic. întreprin
derea „Laminorul de tablă". între
prinderea de sirmă. cuie și lanțuri, 
Întreprinderea mecanică navala, 
întreprinderea de prefabricate din 
beton. (Ștefan Dimitriu, corespon
dentul „Scinteii").

BISTRIȚA-NASĂUD
Acest, prim an al celui de-a! op

tulea cincinal constituie și pentru 
colectivele muncitorești din indus
tria județului Bistrița-Năsăud o 
perioadă de maximă concentrare a 
eforturilor creatoare pentru ridi
carea la noi cote a succeselor in 
întrecerea socialistă. Muncitorii și 
specialiștii blstrlțeni și năsâudeni. 
atit din sectoarele producătoare de 
materii prime și materiale, cit si 
din cele ale produselor finite pre
lucrate reușesc să materializez:’ 
practic dezideratul major sub care 
Se acționează : ritmieitate-calitate- 
eflclenta. Notabile sint realizările la 
producția fizică, unde la un nu
măr de 63 produse principale sar
cinile de plan au fost substanțial 
devansate pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Astfel, de la 
începutul anului șl piuă în pre
zent s-au livrat in plus benefi
ciarilor : 492 tone plumb In con
centrate. 325 tone caolin preparat, 
3 580 tone otel beton, 179 400 mp 
plăci aglomerate din lemn. 250 
tone sirmă zlncată. 363 tone sirmă 
trefilată, precum si alte însemna
te cantltăti de cupru In concentra
te, prefabricate șt panouri mari din 
beton armat, țesături din bumbac 
și tip bumbac, fibră de in. che
restea ș.a. La capitolul produselor 
finite prelucrate depășirile au a- 
tlns : 867 km cabluri de semnali
zare st control. 2 944 km contțucțori 
electrici izolați, 285 tone conduc
tori din otel-alumlniu. produse de 
mecanică fină, armături indus
triale din otel șl altele. (Gheorghe 
Crișan. corespondentul „Scinteil").

cele 18 unități, între care se nu
mără combinatul de Îngrășăminte 
chimice „Azomureș", întreprinderi
le „Electromureș". „Prodeomplex" 
din Tlrgu Mureș. Fabrica de anve
lope Luduș și altele, au livrat la 
export, in plus față de sarcinile de 
plan, conductori electrici, îngrășă
minte chimice, articole tehnice din 
cauciuc, produse de mecanică tină 
și altele, in valoare de peste 100 

milioane lei. Lu baza acestor suc
cese se află preocuparea statornică 
pentru organizarea de fluxuri teh
nologice specializate, innoirea și 
modernizarea produselor, adapta
rea acestora la cerințele parteneri
lor externi. (Gheorghe Giurgiu, co
respondentul „Scinteii").

BACĂU
Ridicarea continuă a calității și 

nivelului competitiv al produselor, 
diversificarea ofertei șl iărgirea pe 
această baza a schimburilor co
merciale eu partenerii (ie peste ho
tare. asigurarea unui înalt grad de 
eficientă in condițiile onorării 
exemplare a tuturor obligațiilor 
contractuale reprezintă preocupări 
de prim ordin ale colectivelor de 
muncă din economia județului Ba
cău. care au sarcini de export. Asi- 
mllind si introducind in 1'abrlcatie 
peste 5(1 de noi tipodimensiuni de 
organe de asamblare, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii întreprinde
rii mecanice din Bacău, de exem
plu. au livrat in perioada care a 
trecut din acest an, peste prevederi, 
mărfuri in valoare de aproape 4 
milioane lei, iar constructorii de 
utilaje de la Întreprinderea de uti
laj chimic Borzești au expediat in 
plus importante cantități de utilaje 
tehnologice. Un număr dc 12 uni
tăti economice din ludei au realizat 
și livrat suplimentar in această pe
rioadă diferite mărfuri solicitate de 
partenerii externi in valoare de 
peste 31 milioane ici. (Gheorghe 
Baltă, corespondentul ..Scinteii").

VASLUI : Creșteri 
substanțiale ale 

productivității muncii
Prin aplicarea măsurilor prevă

zute pentru prima etapă din pro
gramul de organizare și moderni
zare a producției, ca și prin per
fecționarea pregătirii profesionale, 
colectivele de oameni al muncii 
din industria Județului Vaslui uu 
sporit productivitatea muncii in 
perioadă care a trecut din acest an 
cu peste 4 440 iei pe fiecare lucră
tor. Pe această bază a fost realiza
tă pină acum, peste prevederi, o 
producție-marfă industrială in va
loare de 241 milioane lei, materia
lizată in importante cantități de 
rulmenți, utilaje metalurgice, pro
duse ale industriei electrotehnice 
și electronice, aparate de măsură 
și control, materiale izolatoare, 
produse abrazive,' țesături, confec
ții textile, tricotaje. încălțăminte 
ș.a. Cu cele mal bune rezultate se 
Înscriu colectivele muncitorești de 
pe platformele industriale ale mu
nicipiilor Vaslui șl Birlad. (Petru 
Necula, corespondentul „Scinteii"). /
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘCLW NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL RRAȘOV

Rodnic dialog de lucru la întreprinderea „Rulmentul'’ In timpul vizitei la întreprinderea de autocamioane

(Urmare din pag. a II-a)
numai 48 de secunde asigură prelu
crarea completă, gata de asamblare, 
a unui bloc de cilindri —, executată 
pentru întreprinderea de autoturis
me din Pitești, precum și linia auto
mată pentru prelucrarea arborelui 
cotit destinată aceluiași beneficiar.

A fost vizitată apoi secția de mo
toare diesel de 320—360 CP.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost informat că. alături de produc
ția curentă de motoare V 8. aici se 
află intr-un stadiu avansat de pre
gătire fabricația motoarelor diesel 
modulate cu 6—12 cilindri, cu pu
teri mărite pînă la 540 CP; destina
te atît autovehiculelor de foarte 
mare tonaj, cit și satisfacerii cerin
țelor altor sectoare ale economiei na
ționale. Tehnologia de lucru a fost 
concepută astfel incit cu aceleași uti
laje și pe același spațiu de produc
ție să se poată realiza, practic, toate 
reperele pentru motoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se acționeze pentru diver
sificarea gamei de mașini-agregat și 
a familiei de motoare, pentru îmbu
nătățirea continuă a performantelor 
tehnico-funcționale și a calității pro
duselor. pentru a satisface intr-o 
măsură sporită exigentele beneficia
rilor interni și externi. Totodată, s-a 
indicat să se realizeze în cele mai 
bune condiții și în intregime pro
gramele de organizare și moderni
zare a producției, pentru creșterea 
xnai accentuată a productivității 
muncii.

în încheiere au fost prezentate 
tractoare și autovehicule de trans
port si speciale de diferite puteri și 
capacități produse de la începutul 
fabricației pînă în prezent. De ase
menea. a fost prezentată seria de 
autovehicule realizate de unitățile 
din cadrul centralei, cum sînt bascu
lante de la 6,5 tone la 55 tone, supra
structuri pentru construcții industria
le și mine, autobuze de mare capaci
tate. microbuze, camioane si auto
furgonete.

Au fost, astfel, înfățișate realiză
rile întreprinderii de autocamioane 
din Brașov, care produce la ora ac
tuală o gamă variată de autovehi
cule echipate cu motoare diesel de 
la 135 la 360 CP. cu sarcini utile 
de la 6 la 50 tone.

Moment din vizita la întreprinderea agricolă de stat Prejmer

Adresînd felicitări colectivului de 
oameni ai muncii de la întreprin
derea de autocamioane pentru re
zultatele obținute, secretarul general 
al partidului a subliniat că trebuie 
să se acționeze cu mai multă fermi
tate pentru creșterea calității și di
versificarea producției, pentru spo
rirea competitivității fiecărui produs.

După-amiază, secretarul gene
ral al partidului a vizitat COM
BINATUL CHIMIC FĂGĂ
RAȘ. în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei 
Elena Ceaușescu au venit operatori 
chimiști, mecanici, constructori de 
mașini, elevi și studenți de la cen
trul școlar și secția de subingineri 
ale combinatului, mii de cetățeni ai 
municipiului.

La sosire. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați cu 
sentimente de aleasă stimă si pre
țuire de Gheorghe Dinu, ministrul 
industriei chimice. Alexandru Dimi- 
triu. ministrul construcțiilor indus
triale. de reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai con
ducerii combinatului.

Dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului cu oamenii 
muncii și specialiștii acestei mari 
unităti a industriei noastre chimice 
a fost consacrat unor probleme le
gate de modernizarea instalațiilor, 
automatizarea si robotizarea proce
selor de producție. de reducerea 
manoperei pe produs și a cheltuie
lilor materiale, de realizarea la ter
menele planificate a ihvestitiilor.

în cadrul unei expoziții au fost 
prezentate principalele produse ale 
combinatului. Secretarului general al 
partidului i s-a raportat că. în acest 
cincinal, vor fi puse in funcțiune noi 
capacități si se vor moderniza toate 
instalațiile, asigurindu-se o creș
tere a productivității cu 200 la sută. 
S-a arătat, de asemenea, că sini in 
curs de finalizare lucrările la instala
țiile de producere a unor anțidău- 
nători de mare eficacitate utilizați 
în agricultură. Modernizările, îm
preună cu instalațiile ce se vor pune 
în funcțiune în actualul cincinal vor 
conduce la dublarea producției.

Pe parcursul vizitării unor secții 
de producție s-a arătat că, incâ din 

anul 1979, se aplică cu bune rezultate 
o nouă metodă de sudură a ta
blei, folosită în medii cU'grad ridicat 
de coroziune, care are ca efect direct 
economisirea unor mari cantități de 
oțeluri înalt-aliate. S-a subliniat, de 
asemenea, că o realizare de seamă a 
colectivului este și asimilarea în pro
ducția de serie a întregii game de 
discuri de ambreaj avînd caracte
ristici superioare.

Apreciind bunele rezultate obținu
te de colectivul combinatului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut con
ducerii ministerului de resort și a în
treprinderii să se treacă de urgență 
la o mai bună organizare a activității 
de cercetare și transpunere în pro
ducție a rezultatelor acesteia pentru 
modernizarea instalațiilor de amo
niac și acid azotic, în vederea redu
cerii consumurilor specifice de gaz 
metan și energie. Analizînd, îm
preună cu ministrul industriei chi
mice, cu specialiștii combinatului, re
zultatele obținute pe linia recuperării 
și refolosirii substanțelor reziduale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat realizările de pînă acum, dar a 
arătat că este necesară producerea 
în cel mal scurt timp a unor insta
lații moderne, eficiente, de recupe
rare a energiei termice de la fabri
carea amoniacului și acidului azotic, 
valorificarea superioară a subprodu
selor, în special a gazelor nobile.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat chimiș- 
tilor din Făgăraș calde felicitări pen
tru rezultatele obținute în primele 
luni ale acestui an și urarea de a în
deplini în cele mai bune condiții 
planul pe 1986 și pe întregul cincinal, 
de a îmbunătăți calitatea produselor 
și eficiența economică, de succese tot 
mai mari în întreaga activitate, de 
multă sănătate și fericire.

Analiza problemelor privind creș
terea permanentă a producției agri
cole vegetale și animaliere, amelio
rarea soiurilor, a efectivelor de ani
male, folosirea cu maximă eficiență 
a pămîhtului, ridicarea întregii acti
vități la parametri superiori a avut 

întreprinderea a- 
GRICOLĂ DE STAT PREJ- 
MER.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
în incinta unității.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost salu
tați cu deosebită considerație de 
Gheorghe David, ministrul agricultu
rii, de reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

Gazdele au invitat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să viziteze stan
durile din cadrul unei cuprinzătoare 
expoziții in care sînt -înfățișate re
zultatele unităților agricole de stat și 
cooperatiste brașovene, modul cum 
sînt transpuse în viață indicațiile 
secretarului general al partidului 
pentru sporirea producției vegetale 
și animaliere.

S-a subliniat faptul că cea mai 
mare parte din suprafața arabilă a 
județului este cultivată cu cereale, 
cartofi, sfeclă de zahăr. în prezent, 
lucrătorii ogoarelor, împreună cu 
specialiștii acționează cu hotărire 
pentru realizarea programului de 
îmbunătățiri funciare în complex, pe 
bazine hidrografice, in corelație cu 
amenajările și regularizările rîurilor 
din această zonă a țării. Secretarul 
general al partidului a fost informat, 
de asemenea, în legătură cu lucrările 
de combatere a eroziunii solului, de 
desecări. S-a menționat că datorită 
dezvoltării puternice a bazei tehnico- 
materiale producțiile la unitatea de 
suprafață au crescut continuu. Ast
fel, în ultimii 20 de ani producția 
de cartofi a sporit de 3 ori, cea do 
sfeclă de zahăr de 2 ori, iar produc
ția de grîu aproape s-a dublat. 
Secretarul general al partidului a 
fost informat despre înfăptuirea pro
gramului privind obținerea unor re- 
colte-record la culturile de grîu, 
cartofi, sfeclă de zahăr, porumb, in 
pentru fibră. S-a subliniat că de pe 
suprafețe mari se vor obține produc
ții de 8 000 kg grîu și de 60 000 kg 
cartofi la hectar. O serie de unități 
agricole specializate din județul Bra
șov produc însemnate cantități de 
cartofi de sămînță din categorii bio
logice superioare, necesare atît 
nevoilor proprii, cît și pentru alte 
județe. Apreciind calitatea legume
lor realizate aici, secretarul general 
al partidului a indicat să fie livrate 
cantitățile de semințe necesare unor 
unități în vederea cultivării spații
lor libere ce le au la dispoziție.

Au fost, amplu înfățișate preocu
pările pentru creșterea efectivelor 

la toate speciile și categoriile de 
animale, modernizarea adăposturilor, 
asigurarea bazei furajere. O dată cu 
sporirea efectivelor de animale au 
crescut și cantitățile de produse 
agroalimentare livrate la fondul de 
stat. Au fost puse în evidență ac
țiunile întreprinse pentru realizarea 
programelor speciale privind dezvol
tarea sericiculturii, apiculturii, creș
terea iepurilor de casă, extinderea 
transportului cu atelaje. Au fost pre
zentate soiurile de graminee și le
guminoase perene create in ultimii 
cinci ani de Institutul de cercetări 
și producție pentru cultura pajiști
lor Brașov. Secretarul general al 
partidului a cerut specialiștilor pre- 
zenți ca pe întreaga suprafață de 
pajiști din județ să fie aplicate teh
nologiile prevăzute, în vederea obți
nerii unor producții de peste 40 000 
de kg masă verde la hectar. în stan
durile expoziției au fost expuse di
ferite sortimente de legume și fructe 
proaspete, produse ale industriei ali
mentare, precum și ale industriei 
mici din unitățile agricole coopera
tiste.

în vederea unei mai bune organi
zări a muncii, secretarul general al 
partidului a indicat ca o serie de 
cooperative agricole de producție să 
fie reorganizate în unități producti
ve mai mari, asigurindu-se în felul 
acesta o mai bună desfășurare a ac
tivității pe ogoare, creșterea produc
țiilor agricole.

Pe spații special amenajate au 
fost prezentate rase de bovine, ovi
ne, cabaline, păsări zonate în jude
țul Brașov.

Întîlnirea, în cadrul unei ședințe de lucru, 
cu membrii Biroului Comitetului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au în- 
tîlnit, vineri după-amiază, cu mem
brii Biroului Comitetului județean 
Brașov al P.C.R.

în cadrul ședinței a continuat ana
liza profundă desfășurată, în cursul 
zilei, in unități industriale și agrico
le din județ, pornindu-se de la con
cluziile desprinse, de la obiectivele 
importante ale dezvoltării economico- 
sociale ce-i revin județului Brașov 
în acest cincinal, pe măsura poten
țialului și posibilităților mari de care 
dispune.

Primul-secretar al comitetului ju
dețean de partid, precum și al ți 
membri ai biroului au exprimat, și 
eu acest prilej, cele mai calde mul- 
țumiri secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, pentru noua vizită 
întreprinsă, moment de cea mai mare 
însemnătate în viața celor ce mun
cesc și trăiesc în orașele și satele 
brașovene, pentru sprijinul substan
țial, permanent acordat organizației 
județene de partid, pentru grija con
stantă manifestată față de dezvolta
rea multilaterală a municipiului și 
județului Brașov.

Cei care au luat cuvîntul au rapor
tat tovarășului Nicolae Ceaușescu. in 
spirit critic și autocritic, despre mo
dul in care comitetul județean de 
partid acționează pentru înfăptuirea 
prevederilor de plan pe 1986, a sar
cinilor actualului cincinal, a hotărîri- 
lor Congresului al XÎII-Iea al P.C.R. 
în acest sens, au fost relevate o serie 
de rezultate din industrie și agricul
tură. din celelalte domenii ale acti
vității ecdnomico-sociale. S-a eviden
țiat că. in momentul de față, oamenii 
muncii din județ acționează pentru 
lichidarea neîntirziată a neajunsuri
lor care persistă și ridicarea întregii 
activități la un nivel superior de ca
litate si eficiență.

Referindu-se pe larg la necesita
tea înfăptuirii integrale a planului 
de producție la nivelul județului și 
al fiecărei unități în parte, secreta
rul general al partidului a cerut să 
se ia măsuri hotărîte pentru îndepli
nirea integrală a planului la toți 
indicatorii. S-a cerut în acest sens 
să se acorde cea mai mare atenție

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au fost in
formați' în legătură cu activitatea 
întreprinderii agricole de stat Prej
mer, distinsă cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste pentru 
rezultatele bune obținute atît la pro
ducția vegetală, cit și la cea anima
lieră. S-a subliniat că pe aproape 
6 000 hectare se cultivă cu rezultate 
din ce în ce mai bune cartofi, sfeclă 
de zahăr, orz, orzoaică, furaje. 
De asemenea, în puternicul sec
tor zootehnic al întreprinderii se 
acționează pentru creșterea pro
ducției, valorificarea superioară a 
produselor și industrializarea acesto
ra. S-a arătat că I.A.S. Prejmer a ob
ținut importante venituri peste plan 
prin realizarea unor producții de 
56 500 kg cartofi. 60 000 kg sfeclă de 
zahăr și 7 532 kg orz la hectar, pre
cum și de peste 4 000 litri de lapte 
de la fiecare vacă furajată. Prin 
efectuarea la timp a tuturor lucrări
lor prevăzute în tehnologia fiecărei 
culturi, asigurarea bazei furajere, în
grijirea corespunzătoare a animale
lor, rezultatele din acest an vor fi 
superioare celor din 1985.

Angajamentul lucrătorilor din ca
drul unității este de a realiza pe în
treaga suprafață cultivată producții 
de 60 tone de cartofi și 70 tone de 
sfeclă de zahăr la hectar, de 8 000 
kg de orz. De asemenea, vor ob
ține în acest an peste 4 500 litri de 
lapte de la fiecare vacă furajată.

Au fost examinate mai multe sole 
cultivate cu grîu, sfeclă de zahăr și 
cartofi. în lanul de grîu, secretarul 

județean Brașov al
perfecționării organizării activității 
de producție si pregătirii profesio
nale a oamenilor muncii, utilizării 
depline a capacităților existente, 
creșterii gradului de valorificare a 
materiilor prime, materialelor, com
bustibilului și energiei, reducerii 
consumurilor, a cheltuielilor de pro
ducție. ridicării calității și a nivelu
lui tehnic al produselor, sporirii 
competitivității lor pe piețele exter
ne. S-a evidențiat importanta ce 
trebuie acordată de către organele și 
organizațiile de partid întăririi ordi
nii și disciplinei în fiecare unitate 
si la fiecare loc de muncă, a spiri
tului de răspundere.

Analizînd activitatea din industrie 
Si agricultură, din alte domenii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat necesitatea de a se acționa cu 
hotărire pentru ca in următoarele 
luni, cel mai tîrziu pînă la sfîrșitul 
anului, să fie înlăturate lipsurile 
manifestate, pentru ca activitatea e- 
conomică să se ridice la nivelul ce
rințelor și exigențelor actuale, al sar
cinilor ce revin județului Brașov.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut colectivelor de oameni ai muncii 
de a depune eforturi susținute pen
tru ca întreaga lor activitate, rezul
tatele obținute să fie la nivelul ma
rilor investiții făcute în ultimii ani 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
tehnică a tuturor întreprinderilor 
brașovene. Trebuie în mod serios — 
a subliniat secretarul general al 
partidului — să punem ordine și dis
ciplină in toate compartimentele, să 
asigurăm o bună conducere a între
gii activități, să fie realizate întoc
mai și în cele mai bune condiții 
programele stabilite privind creș
terea producției, ridicarea calității și 
a nivelului tehnic al produselor, spo
rirea competitivității lor pe piețele 
externe. Activitatea de perfecționare 
Si modernizare a producției trebuie 
să se concentreze asupra tipurilor 
de bază produse în prezent, asigu- 
rîndu-le un nivel tehnic si o cali
tate ireproșabilă. Secretarul general 
al partidului a subliniat că județul 
dispune de toate condițiile, de între
prinderi puternice, de un mare nu
măr de unităti de cercetare, de ca
dre bine pregătite, de colective mun
citorești cu tradiție, apreciind că stă 
în puterea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii să obțină rezultate 

general al partidului a arătat că, 
dacă s-ar fi respectat densitatea pre
văzută, se putea obține o producția 
de peste 6 000 de kg la hectar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat felicitări lucrătorilor ogoare
lor din județul Brașov pentru acti
vitatea depusă, arătînd însă că re
zultatele de pînă acum • nu sînt pe 
măsura posibilităților, a bazei tehni- 
co-materiale de care dispune agri
cultura județului.

Referindu-se la sarcinile prevăzu
te pentru acest cincinal, secretarul 
general al partidului a insistat asu
pra necesității de a se face totul pen
tru obținerea de recolte cît mai mari 
la fiecare cultură, astfel încît Brașo
vul să devină unul din județele frun
tașe ale țării.

★
Reprezentanții colectivelor de mun

că din întreprinderile vizitate au ex
primat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
profunda satisfacție și cele mai vii 
mulțumiri pentru noul și rodnicul 
dialog de lucru, de însemnătate ho- 
tărîtoare pentru activitatea viitoare 
a acestor unități, pentru întreaga in
dustrie și agricultură ale județului. 
Oamenii muncii brașoveni s-au an
gajat să transpună în fapte orientă
rile și indicațiile date de secretarul 
general al partidului, să-și îndepli
nească exemplar sarcinile de plan 
ce le revin in acest an și pe întregul 
cincinal, să-și sporească contribuția 
la progresul general al țării, la creș
terea bunăstării întregului nostru 
popor.

Vizita în județul Brașov continuă.

P.C.R.
superioare, pe măsura potențialului 
existent.

Referindu-se la activitatea din a- 
gricultura brașoveană, la cele con
statate cu prilejul vizitei, secretarul 
general al partidului a arătat că la 
condițiile de care dispune județul 
producțiile ar trebui să fie mult mai 
mari decît cele raportate.

Au fost criticate. în același timp, 
o serie de neajunsuri ce se mani
festă în dezvoltarea șeptelului.

Trebuie ca și in agricultură, a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să se pună cea mai deplină ordine 
și disciplină, să se asigure înfăp
tuirea riguroasă a prevederilor legii, 
a hotărîrilor de partid și de stat.

în continuare, secretarul general al 
partidului a insistat asupra obligati
vității de a se respecta prevederile 
legale în ceea ce privește delimi
tarea perimetrelor orașelor, a loca
lităților rurale, sistematizarea lor, 
construcția la sate de locuințe cu 
2—3 și chiar 4 niveluri, astfel încît să 
se asigure reducerea suprafețelor 
conștruibile și. creșterea terenurilor 
agricole. în aceeași ordine de idei, 
secretarul general al partidului a 
cerut ca fiecare metru de pămînt din 
întreprinderi, de-a lungul arterelor 
de circulație să fie lucrat și valorifi
cat in interesul creșterii producțiilor 
agricole.

Tovarășul Nicolae Ceaușesqu a 
subliniat că realizarea importante
lor sarcini ce revin județului Bra
șov impune îmbunătățirea activității 
organizatorice și politico-educative, 
a stilului și metodelor de muncă ale 
comitetului județean de partid, ale 
organelor și organizațiilor de ■ partid, 
manifestarea unui puternic spirit 
comunist, revoluționar, astfel încît 
acestea să cuprindă cît mai bine 
toate domeniile, să asigure înfăp
tuirea exemplară a hotărîrilor Con
gresului al XÎII-lea al P.C.R.

Biroul comitetului . județean de 
partid a asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că va face totul 
pentru transpunerea neabătută in 
viață a indicațiilor primite, că va 
mobiliza întregul potențial de care 
dispune economia județului pentru 
înfăptuirea, în cele mai bune con
diții, a prevederilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal.
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PROPAGANDA VIZUALA
permanent în actualitate, în sprijinul producției

Cu prilejul unui raid prin mai 
multe- unități economice din cadrul 
puternicei platforme industriale a 
municipiului Galâți am urmărit mo
dul in cafe propaganda vizuală, 
această importantă latură a activi
tății politico-educative, reușește să 
re implice, să redea „temperatura" 
activității de producție.

■■— înfăptuirea obiectivelor actualei 
etape de dezvoltare in domeniul 
construcției de nave, prțn mobiliza
rea conștientă a tuturor oamenilor 
muncii la realizarea sarcinilor de . 
plan, constituie „substanța", efortu
rile pă care organele și organizațiile 
de partid, consiliul de educație po
litică și cultură socialistă din unita
tea noastră le depun pentru desfășu
rarea unei munci politico-educative ' 
eficiente. Prin formele și mijloacele 
ce-1 sint specifice, propaganda vizua
lă trebuie să contribuie la generali
zarea experienței pozitive, la com
baterea lipsurilor și neajunsurilor, 
la stimularea ihițiativelor. a intreci- 

Irii intre formații și colective d - 
j muncă.

1 Afirmația de mai sus, făcută de 
Ștefan Victor, secretarul comitetului 

4 de partid de la Șantierul naval 
Galați, ișl găsește o deplină acope
rire in toate sectoarele de activitate 

< pe care le-am vizitat. Aleile largi 
de acces, spațiile de producție aco
perite sau in aer liber se impun 
atenției printr-o propagandă vizuală 
de calitate. lată citeva repere in 
acest sens. Pe aleea principală de 
acces in șantier, un panou prezintă 
expresiv angajamentul Șantierului 
naval Galați <-a răspuns la chemarea 
la intrecere lansată de intreprindc- 
rea „Turbomeeanica" București. De
sigur că simplul enunț al acestui 
angajament reclamă o completare 
suplinită de un alt panou, care oferă 
date exacte despre modul de îndepli
nite a prevederilor angajamentului 
la nivelul șantierului. Și nu numai 
aiil : alt panou prevăzut cu plăcuțe 
detașabile prezintă operativ rezulta
tele obținute in întrecerea socialistă 
la nivelul secțiilor, atelierelor, for
mațiilor de lucru. Mai ih detaliu, in 
atelierul de scUlărie. de exemplu, 
fiecare muncitor cunoaște exact sar
cinile pe care le are de îndeplinit, 
acestea fiind prezentate chiar lihgă 
mașina pe care lucrează.

Această formă de popularizare a 
sarcinilor de plan, a angajamentelor 
este eficient valorificată și la între
prinderea ..11 Iunie", Ia întreprin
derea mecanică navală, la intre-

prinderea de navigație fluvială 
„Navrom" și la Întreprinderea „La
minorul de tablă", unde este ușor 
sesizabilă preocuparea de actualizare 
din mers, de prezentare a sarcinilor 
nu doar ca un inventar, ci pe în
țelesul tuturor, in așa fel încit fie
care să poată ști cum și cît a mun
cit, cum și-a îndeplinit sarcinile de 
producție. La Secția de montaj me
canisme din cadrul I.M.N. Galați o 
schemă prezentată atractiv oferă de
talii ale cointeresării materiale în 
eadful sistemului de lucru in acord 
global.

Valoarea timpului de lucru, cit în
seamnă un minut irosit din fondul 
de timp ca valoare in producție- ■

cabinetul tehnic; cei care nu au 
rămas pasivi la acest apel și au In
tervenit au fost răsplătiți ou impor
tante premii, fapt de asemenea 
popularizat. feste aceasta o idee! 
care merită a fi preluată și de alte 
colective de muncă. în același con
text merită a fi reținută inițiativa 
de la atelierul de sculărie de a orga
niza o expoziție permanentă cu scule 
și dispozitive pneumatice asimilate 
și executate cu forțe proprii de 
către colectivul respectiv, cit și ideea 
materializată Ia secția II instalații, 
in spațiul căreia apar bucăți de di
verse materiale, prețul acestora, 
tqate sub imperativul „Nu risipei

Aleea fruntașilor, panourile cu-

Concluzii desprinse dintr-un raid 
prin unități industriale 

• din municipiul Galați
marfă, ce înseamnă să folosești sau 
nu Ia întreaga capacitate un utilaj 
sau altul, ce Înseamnă să irosești un 
kWh de energie electrică, un metru 
cub de gaz metan sau să arunci o 
bucată, aparent neînsemnată, din- 
Ir-un material constituie alte „su
biecte" ale propagandei vizuale. La 
întreprinderea „11 Iunie", de exem
plu, comparațiile in ceea ce privește 
consumul de energie recurg la tri
miteri piuă la becul de acasă. la 
consecințele, in dublu sens, econo
mic și social, ale risipei de energie. 
Din păcate, pe alocuri unele din 
aceste suporturi materiale ale pro
pagandei vizitate sint depășite, atît 
din punct de vedere al conținutului, 
cit și ai formei de prezentare.

La Șantierul naval Galați. Unitate 
cilre constituie din multe puncte de 
vedere ub exemplu in ce privește 
realizarea unei propagande vizuale 
eficiente, adine ancorată in realită
țile activității de producție, ne-a 
atras atenția ..Gazeta inovatorului", 
care popularizează izbinzlle inventa
torilor și inovatorilor. Cri care se 
opresc să o citească.’ și se opfest 
destui, pot jntîlni și acest text im
perativ : „Procesul de producție al 
Șantierului naval Galați reclamă re
zolvarea db urgență a următoarelor 
probleme" ; urmează apdi o bogată 
listă db enunțuri. Efectul ? Multe 
din problemele dificile enunțate, de 
stringentă actualitate, ati fost rfezbl- 
vate, alte soluții aflîndu-se deja la

prinzind inițiative muncitorești, pa
nourile efe prezintă sarcinile, cit si 
stadiul realizării acestora, un punct 
de documentare politico-ideologică 
multifuncțional reprezintă doar 
citeva elemente desprinse din cadrul 
propagandistic al întreprinderii „La
minorul de tablă" Galați, fruntașă in 
întrecerea socialistă pe țară. Elena 
Itenclinov, secretar adjunct cu pro
bleme de propagandă in cadrul co
mitetului dfe partid pe întreprindere, 
nu evită să afirme că multe din for
mele și modalitățile dfe realizare a 
propagandei vizuale de aici sint și 
materializarea unor idei receptate 
cil prilejul unor schimburi de expe
riență. idei adoptate și adaptate con
structiv la specificul activității de 
aici.

Ideea organizării unor schimburi 
de experiență, care transpare de aici, 
idee formulată ca o dorință și d< 
Zamfir imparii, secretar adjunct cu 
probleme de propagandă in cadrul 
comitetului de partid Depoul ti.F.R. 
Galați, reprezintă de fapt o necesi
tate înțeleasă și de secția de propa
gandă a Comitetului județean di' 
partid Galați care, recent, a organi
zat citeva schimburi de 
avlnd ca subiect .,Propaganda 
in sprijinul producției" in 
unități din cadrul platformei 
triale a municipiului Gălați.

Utilitatea organizării unor .. .
nea SCnlttibUfi de experiență a fost 
confirmată și de concluzia că, în

general, gazetele de perete rămîn 
Încă Un punct slab al propagandei 
vizuale. Articolele lungi, cu conținut 
general, cu termene depășite domină 
încă un spațiu care poate fi folosit 
mult mai eficient, un spațiu care 
poate deveni, prin mai multă și mai 
inspirată preocupare, un adevărat 
ziar al secției, atelierului etc. O ga
zetă ce reflectă valoarea muncii 
prestate o poate oferi și „vitrina 
calității", care, oriunde ar fi ampla
sată. trebuie să expună nu numai 
produsele de calitate, ci și pe cele ale 
neglijenței. O asemenea vitrină, pen
tru a fi luată în seamă, reclamă 
obligatoriu actualitatea. Piese prăfui
te,'unele care nici nu se mai produc 
în sectorul respectiv. nU mai spun 
nimic nimănui. Asemenea acestor 
vitrine, care nu mai au decît cali
tatea unei existente precare, chemă
rile. lozincile cu caracter general, cte 
nu lac evidențieri concrete, nu au 
nici o șansă de a fi luate in seatnă.

In opoziție cu asemenea mostre 
inerte de propagandă vizuală s-a 
impus atenției, de pildă, o chemare 
de acest gen : „Tovarăși ! Urmați 
exemplul tinărului comunist Costea- 
nu Gheorghe. care s-a angajat să 
valorifice resturile provenite din 
debitări și adaosuri de prelucrare 
prin executarea de piese și suban- 
samble, realizind o economie de 
30 0011 lei". Poate trece cineva fără 
să citească si să aprecieze aceste 
cuvinte ? Credem că nu. Acesta este 
de fapt principalul obiectiv a! ori
cărei forme și modalități de expri
mare a propagandei vizuale. . 
dfe a sensibiliza, de a mobiliza 
genera acțiuni Utile in spațiul 
vității de producție.

Am insistat mai mult asupra 
ținutului propagandei vizuale. 
CU siguranță fOriha eslb la

Acel» 
i și a 

acii-

Cartea este o realitate cotidiană 
fără de care societatea modernă nu 
poate fi imaginată. Substanța ei 
fertilizează generos spațiile vitale 
ale umanității, ducind pretutindeni 
mesajul de cunoaștere și sensibili
tate. Dar, ca orice produs al mili
ții omenești, cartea are nu numai 
o istorie generală a sa. ci și tim
pul sau timpii de maximă înflo
rire. de afirmare deplină. Poate că 
nicăieri acest adevăr nu capătă 
contururi materiale atît de precise 
ca în incinta „Muzeului tiparului 
și al cărții vechi românești" din 
Tîrgoviște. instituție unică in țara 
noastră, care, deși expune „lucruri 
bătrîne". are doar virsta tinereții, 
de numai 19 ani. Exponatele adu
nate în această clădire de veac 
Jtvil sint mi numai o prefață fi
delă. grăitoare ia ceea ce a însem
nat efort de creație și meșteșug de 
tipărire de carte de-a lungul a 
peste patru secole și jumătate de 
existență tipografică românească, 
ci si un pream
bul necesar la 
destinul si evolu
ția cârtit tîrso- 
viștehe. Nu poa
te fi “înțeleasă 
deplin înalta, 
cinste de care se 
bucură fila iină- 
rită in acestă 
locuri, unde ..<le 
la Mircha cel Bă- 
trin la Tudnr 
Viadimirfescu nu 
este cel butin un 
singur nume ilus
tru care să ini 
fife scris eU singe 
pe pămintul Tifgovișlei" — cum 
observa eu indreptătlre eu un secol 
in urmă un iîu de seamă al aces
tor Ibeuri. km Ghica — fără Să 
parcurgi cU adineă reculegere să
lile acestui muzeu Pe cit de mic in 
cuprinderi1 De at.it de vast 
leșuri.

Popasul in intimitatea 
bibliofile vechi face eU 
netesără si

tute intensă de propagare a cărții 
ătît la sediu cit și la cele trei fi
liale organizate la cabinetul jude
țean de partid, in cartierul Matei 
voievod sau la CăSa științei și teh
nicii pentru tineret. Oferta răspun
de în ansamblu solicitărilor : carte 
curentă, periodice, discuri, casete, 
microfilme, diafilme. diapozitive 
etc. piltind satisface cereri specia
lizate de carto științifică șl tehni
că. de catte rară prin colecțiile de 

, ex-librisuri sau colecții de manu
scrise alb unor scriitori. Periodicele 
prezintă numeroase colecții com
plete. periodicele din județ bucu- 
rindu-se. cum Sublinia difbbtbrtil 
bibliotecii. Victor Petrescu, de o 
atenție deosebită. Pentru cunoaș
terea și utilizarea lor. acestea au 
fost microfilmate in întregime, al- 
cătuindu-sc și „Catalogul periodi
celor dimbovițene", după o minu
țioasă si pertinentă inventariere si 
studiere.

Cercetarea științifică ocupă de

Valorile educative
ale cărții

în i'nte-

experiență 
vizuală 
marile 
indus-

aseme-

Cel mai important beneficiu al practicii in producție:

CALITATEA INSTRUIRII
La mică distanță, de Roșiori de 

Vede, contrazicind încremenirea pla
nă a cimpiei — Citnpia Soarelui, 
cum siiit denumite intihsele Ogoa
re ale Teleormanului, și numele 
nu e doar o metaforă, căci aici 
razele solare au O strălucire și o in
tensitate aparte — se ridică imensele 
hale ale întreprinderii mecanice db 
material rulant. Ochiul neaViZat tre
sare desigur, după ce va fi lăsat în 
stingă imaginea unui veritabil triaj 
fefoviar. ocupat de lungi garnituri 
de vagoane de marfă, brăzdat de 
sclipirile de-o clipă din parbrizele 
locomotivelor — mișcare, aceasta 
din urmă, parcă imaterială. Nimic 
din monotonia verde a cimpiei, din 
aparenta ei liniște, ce iasă să se în
țeleagă că înăuntru, adine, se plă
mădesc tainele vieții, nu prevesteș
te apariția edificiului de beton și 
metal. O dată intrat in curtea largă 
a întreprinderii, uiți repede de 
fabuloasa lume a orizontalei, pe care 
ai lăsat-o in urmă. de riul de asfalt 
străjuit simetric de arbori supli, ia 
rindul dor părind o răsturnare ima
ginară a liniilor de fugă ale cimpiei. 
Pătrunzi, fără să fii ajutat de fan
tezie, în universul căii ferate, mai 
mult — într-unul din locurile „secre
te", dacă se poate spune, ale dru
mului de fier. Uzina din Roșiori, 
una dintre intreprinderile fruntașe 
ale județului, repară vagoane de 
măria. Afli aici cită „îngrijire" ne
cesită masivele depozite pe roți, 
observi pe viu, printre flamele apa
ratelor de sudură ce vor parcă, în 
întretăierea lor, să decupeze tot ati- 
tea cadre, regulile lor „anatomice"...

Dar nu un portret al acestei în
treprinderi, al oamenilor de aici, 
muncind cu încordare și pricepere, 
ne-am propus in aceste rînduri, deși 
ar merita-o cu prisosință. Vizita 
noastră pornea, cu emoție, in căuta
rea unui aspect devenit deja obiș
nuință pentru oamenii uzinei. In 
hala 9. in spațiile acelea uriașe în 
care privirea se pierde, pînă la a- 
comodarea cu dimensiuni puțin obiș
nuite ritmului nostru cotidian, pe o 
linie de reparații vagoane lucrează
— in exclusivitate — elevii Liceu
lui industrial nr. 1 din Roșiori. 
Linia 7. dată „in custodie" scolii, nu 
șe deosebește cu nimic de vecina ei. 
linia 8 : reparații cu același grad de 
complexitate, același ritm de lucru, 
aceiași indicatori de plan, aceleași 
exigențe — și, fapt esențial, ace
leași rezultate. Repararea și conso
lidarea ușilor batante de la vagoa
nele de cărbune, modificarea dispo
zitivelor de ridicat, reparații la ti
moneria de frină. sudură, rematri- 
țare a inelelor de suspensie boghiuri, 
reparații' și superteparații capitale... 
„N-am putea concepe activitatea în
treprinderii fără elevii liceului și ai 
școlii profesionale, ne spune ing. 
Constantin Crăsneanu. directorul uzi
nei. Vă mărturisesc că in vacanțe 
resimțim 
tic. din 
liceu sint 
buni, așa 
nimic spunmd că. la absolvire, 
adevărată concurentă intre 
pentru a-i lua in echipele lor.'

Forma de instruire practică, 
tregul cadru organizatoric și 
ales eflcieftța ei dirfefciă, în strînsă 
corelație cu indicele productivității
— și. pe de altă parte, cil aspectul,

important, al educațifei tnhrale. al 
contactului nemijlOtit eu realitatea 
profesiei — siut, in acest caz, ideale. 
Vorbesc semnificativ rezultatele, ori
cine se poate convinge că intre ele- 
vii-muheitori și ceilalți lucrători nu 
există deeit deosebirea de virată, și, 
in consecință, de program (6 Ore in 
loc de 8. absența schimbului de 
noapte). într-atit de bine asimilați 
sint acești adolescenți in marele co
lectiv al uzinei — și. optindu-ne in 
fața acestei imagini a viitorului, ne 
gindeam că exemplul de aici ar 
trebui urmat cu încredere și res
ponsabilitate și in acele situații, care 
mai există din păcate in alte loturi, 
in care practica productivă in Uzină 
se reduce la 0 stîhjenitoare asistență 
ori la activități marginale...

..Acest mod de instruire practică 
l-am .găsit fără nici un fel de in
vestiții. continuă interlocutorul nos
tru. Am pornit de la necesitatea de

însemnări dintr-un 
liceu industrial 

cu o bună experiență 
în pregătirea 

viitorilor muncitori

din plin lip.sa lor. Prac- 
clasș a Xl-a elevii de 
meseriași buni și foarte 
incit n-aș exagera cu 

e o 
maiștri

in- 
mai

a Înlătura posibilele necunoscute cu 
care un absolvent db școală profe
sională sau de liceu industrial se 
intilnea in primele luni de produc
ție. Și soluția ni s-a impus- de la 
sine : să-i pregătim pe elfevi prin 
activitate efectivă. înarmindu-i cu 
cunoștințe teoretice și deprinderi 
practice care să le asigure posibili
tatea de a face in condiții optime 
toate tipurile de lucrări. La absolvi
re, acești tineri, care nu fac decît 
să treacă pe linia vecină și nu mai 
au nevoie de un stagiu de acomo
dare, sint muncitori poiicalificați. 
încă din perioada Școlii ii folosim 
la lucrări speciale șl intleosebi atunci 
cind e vorba să asimilăm un alt 
tip de lucrare deeit cele uzuale. Din 
1982. de cînd asigurăm astfel prac
tica productivă, elevii au reparat 
peste 2 000 de vagoane."

Ritmul anual, adăugăm noi. a 
ajuns la peste 550 de' vagoane, ceea 
ce echivalează cu o producție de 
10—15 milioane dfe lei. Dar cîștigtil 
cel mai maro ține, credem, de cali
tatea instruirii, de faptul că asimi
larea ei la tactul tehnologic al mun
citorilor din uzină permite elimina
rea posibilelor obstacole in ealCa in
tegrării proaspeților absolvenți in 
producție. întreprinderea nu mai 
este nevoită să refeurgă la cursuri 
speciale de calificare, tinerii ei 
muncitori de azi sint elfevii-muncitori 
de ieri.

„Prin organizarea ei. prin randa- ' 
meritul dat. activitatea practică de 
la Liceul industrial nr. 1 dih Roșiori 
de Vede feste uhitat". afirmă tova
rășul Constantin Ionescu. inspector 
in Ministerul Educației și învățfi- 
mîntului. Cincinalul actual este in 
primul rind unul ai preocupării 
pentru calitatea forței de muncă și, 
în acest context, școlii iî revine uri 
rol foarte important. Eforturile pe 
care le vedeți aici sint exemplare.

cum exemplare sint și rezultatele ob
ținute." „Nu arn avut; in peste trfei 
ani de activitate, nici Un rebut, nici 
Un reproș din partea beneficiarilor. 
interVine prof. Constantin Amariei. 
difectbful adjunct al liceului. Toc
mai pentru a veni in sprijinul po
licalificării, de anUl trecut elfevii 
nOștri din anul al doilea al școlii 
profesionale âU 1’ost îrfeSchiși și in 
clasa a Xl-a liceu Seral, pentru a 
se pregăti și intr-o a doua meserie. 
Astfel. Un tinăr, absolvent de școală 
profesională cu meseria de sudor, e 
pregătit prin liceu și in profesiunea 
de lăcătuș Vagdane Ș.a.tti.d."

Părăsim uzina. Cele văzute, cele 
auzite de la cei cîțiva elevi-munfci- 
tori și maiȘtri-instrUctori C.ire he-au 
ghidat, arătindu-ne aspecte ale mun
cii lor in hala străbătută de linii de 
cale ferată și poduri rulante, în ate- 
lierele-șcOală (toate se află în uzi
nă, sint de fapt mici secții ale a- 
efesteia). caracterizările făcute dfe in
terlocutorii noștri se îmbogățesc cu 
noi argumente, dovezi ale calității 
procesului instructiv-educativ. la 
sediul liceului, această veritabilă 
„unitate-model". cum o califica ing. 
Nicolae Nedelcu, responsabil cu pro
bleme d<* invățămînt în cadrul Cen
tralei mecanice de material rulant 
din Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor : Un climat respon
sabil, permanenta preocupare pentru 
asigurarea Unei pregătiri teorelicc și 
de specialitate de nivel elevat, ne- 
lăsind nici o clipă la o parte im
portanța formării unei sOlide culturi 
generale, a unei temeinice pregătiri 
tehnice, dar și umaniste. Sălile de 
clasă, laboratoarele, cabinetele de 
profil sint utilate corespunzător, 
prin autodotară. Dar cei peste 1 100 
de elevi găsesc aici mai ales un 
crtdrtt sfimitlătiv. 
muncitoffeștl OXfempiarfe. . 
pentru acest liceu, in 
doua, pfentru că .știam că 
practică beneficiază dfe 
reale in cate e posibil 
in viitor", nfe spune eleva Carmen 
Dobre. „Ne obișnuim cd uzina, faptul 
că asigurăm o parte diri planul aces
teia ne stimulează. Cîhd iți place, 
meseria nu e grea, totul e să vrei 
și să știi să muncești cU plăcere" ■ 
o completează colega ei din clasa 
a Xl-a. Daniela Pbtloagă, secretara 
organizației U.T.C. pe școală. Un 
elev de nota 10. Cristian Marines
cu, ne vorbește despre grija de care 
se simte înconjurat in uzină, de con
dițiile excelente de muncă și învă
țătură.

...Un liceu ai cărui absolvenți, 
spune directorul ing. Ștefan Bursu- 
mac, au in totalitate locul de muncă 
asigurat, in condițiile unei pregătiri 
deosebite, ale formării in cultul dra
gostei față de muncă, ale educației 
prin și pentru muncă, făcută cu dă
ruire. un liceu cu o Soluție de in
struire practică (și de producție) 
care ar merita extinsă cel puțin a- 
supra tuturor 
același ptofil ;
modul cel mai adecvat, mai eficient, 
mai economic le intreprihdfetea pa- 
tronatOare _ si care r> sprijină în a- 
efeeași măsură. Un liceu — imagine 
emblematica a munții, a pregătirii 
pfentru viată in școala dfe azi.

( oslin TLICHILA 
Stan ȘTEFAfa

mai
atmosfera faptei

Am optat 
treapta a 
instruirea 
cOndifiite 

să lucrez

celorlalte unități cu 
un liceu sprijinit in

IAȘI. — La lași se desfășoară, 
in organizarea Comitetului jude
țean de cultură și educație socia
listă și a Complexului muzeistic 
Iași, „Decada Muzeului de litera
tură". In cadrul acestei ample ma
nifestări culturale, la Iași. Mir- 
cești și Tirgu Frumos au Joc ac
țiuni cultUral-aftistiCe care pun in 
valoare bogatul tezaur existent in 
lăcașurile de cultură și muzeale 
ieșene. Totodată, vor fi deschise 
expoziții de carte și de artă plas
tică, vor fi organizate simpozioa
ne, dezbateri, mese rotunde, intil-

niri cu oameni de cultură și artă. 
(Maniile CorCaci).

TlMlȘ : Complexul muzeal Timiș 
a găzduit simpozionul „Descoperiri 
arheologice din vestul României in 
secolele IH—XI“. organizat îm
preună cu Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă și Co
mitetul județean U.T.C. Arheologi, 
cercetători și istorici din București, 
Cluj-Napoca, Arad. Reșița. Lugoj 
și Timișoara au prezentai comuni
cări și referate despre însemnăta
tea descoperirilor arheologice din

zona de vest a țării pentru atesta
rea formării și continuității po
porului roman pe atteste străvechi 
meleaguri. Cu același prilej a fost 
deschisă o expoziție cuprinzind 
mărturii materiale scoase la iveala 
în urma săpăturilor arheologice e- 
fectuate pe teritoriu! Banatului. 
(Cezaf Ioana).

BRAlLA. Din inițiativa Centru
lui de îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice de masă, 
la Brăila s-a deschis Tirgul ola
rilor. La prima sa ediție, Vestiți

COh - 
dar 

fel de 
importantă. O lozincă, un panou, o 
gazeta de perele pot trezi interes 
dacă este realizată cu măiestrie, in
tr-un dCsigh adecvat. Aceste eerint ■ 
sint in general cunoscute. dar in 
multe locuri nu sint finalizate, t'îtn-, 
stantin Zăbavă, secretarul comitetu
lui de partid de la Fabrica navală 
de elice și prelucrări la cald Galați, 
sublihia că in propagandă vizuală so 
simte mult nevoia implicării organi
zației de tir ret. a celei sindicale și 
nu in ultimul rind a conducerii în
treprinderii.

Așadar, propaganda vizuală tre
buie Să fie tbereti actualii, să trăiască 
clipa, să reflecte prin forme și mo
dalități atractive, penetrante obiec
tivele cuprinse în docunientele de 
partid, precum si sartihilfe concrete 
ale secției, atelierului, formației si 
chiar ale fiecărui offl al muheii. Pro
paganda vizuală trebuie Să fin. si 
din fericire in multe din intreprin
derile amintiți' răspunde itcostei eXl- 
gfențe, un dialog intre deziderat, ac
țiune și implinirc. un dialog cu ine
rente reflecții in conștiința fiecărui 
om ai muncii, un dialog 
și trebuie să capete mai 
sistehță. O remarcă ce 
dfeosfebire fabrica navală 
prelucrări la cald, autobaza nr. 1 a 
întreprinderii de transporturi auto, 
antrepriza de construcții hidroteh
nice, institutul de proiectări jude
țean. unități ale căror spații de mun
că au nevoie de sufletul mobilizator 
al propagandei vizuale.

care poate 
multă con- 
vizează cu 
de elice și

valorilor 
litit Ițim 

atractivă o ifittirsiUhe 
iii teritoriul ilctual al cărții litgo- 
vi^tene. NU mai fiirițeaiă albi dfe 
mult vreo editiiră. insă cartea 
devenit un bun 
valoros cu cit. 
mii do case sau 
blice a sute de 
inlreOrindeti. Cartea puntrli minte, 
cartea pentru inimă, cârtea de timp 
liber, toate se află lit dispoziția 
tuturor celor dorni-l să se last’ 
pătrunși de înțelesurile adinei ale 
cdvirttultu tipărit.

Gartfea ca instituție publică a de
venit d rfeâiiiate ctt dlmfehsiuhi dfe 
neimagihat cit citeVâ detfehii în 
urmă. Pentru a măsura exact pa
sul făcut în acest dbmehiti este 
suficient să urmărim evoluția bi
bliotecii județene de-a lttngul cfelor 
aprbape sase dfeceftii de existență. 
De ia 0 sală insufifciehtă cu Un 
fotid de carte retluS S-ă ajuns 
treptat la oiasarea ei in edificii 
arhitectonice spațioase și funcțio
nale. undfe Sint adăpostite peste 
225 0(18 volume și publicații. Fbndul 
de cafte îh ContirtUfi cfeșlere 
mite celor aproape 14 f)00 de 
nâti să împrumute anual 
375 1)00 volume. Organizarea 
dernă asigură o servire diferen
țiată în funcție de preferințe, virs- 
tâ SaU nivel cultural. Secțiile de : 
împrumut, ebpii-tinefet. muzicală 
si artă, sala de lectiiră sau colec
țiile speciale desfășoară o activi-

insă cartea a 
comun cu util mul 
poate fi găsită in 
in bibliotecile ptt- 

șcdil. ihsiitulil sau

per- 
abb- 
cirfca 
mo-

altfel un loc importtint in activi
tatea colectivului de aici. De la 
întocmirea fișierelor pînă la acțiu
nea de conservare și punere in va
loare Se caută înlesnirea apropierii 
căftii de cititor. O serie dfe lucrări 
tematice sau pliante lnformei.iz.ii de
taliat despre posibilitățile oferite de 
bibliotecii. turtea rară este pre
zentată in expoziții anuale ea și 
ceh' peste 5 01)1) de voluiht? cit auto
graf. cele 300 do ediții Ertiineseu 
tipările de-a lttngui tmllbf. Hlltiile 
bibliofile, ihariUSCriSe nli> untit :itl- 
tîil’i. Gurte-i db batrirriimiii. 
fiind bogata ei prezență aici, 
făcută cllrtbStută cil gfijfl și 
peCt. dilsă măi dfes spre cititor . 
expunere directă săli CU ocazia unor 
dezbateri sau a lecțiilor metodici'. 
Din această realitate rezultă și 
specificul muncii bibliotecarilor de 
aici : o irhpietitb fiteăScă a muncii 
db cunoaștere a valorilor bibliofile 
eu oferta de carte curentă științi
fică și tbhhită, șbciăl-0biiiibfl SăU 
artistică. Se trimit periodic in in- 
treprindl’ri chestionare prin cart’ se 
sondează cererea de carte conco
mitent cu o susținută acțiune de 
informare bibliografică la sediu 
sau. la cerere, in întreprinderi, 
instituții sau pentru cetățeni. Efor
turi stăruitoare Sint făcute pentru 
o bună informară bibliografică in 
fUtltțlfe db ceferea din judfei, Ufide 
sint antrenate prin îndrumări me
todice Si celelalte biblioteci. Toate 
acestea au făcUt ca bibliotecă tir- 
goViștbană să se poată alătura in- 
tr-b serie de domenii actelor. tiu 
prea multe, biblioteci prestigioase, 
cabăbile §ă sttsțină fetcetat-bă știin
țifică. drum pb care obiectivul de 
aici, demn de o adevărată vatră a 
cărții românești, s-a angajat cu 
mijloacele nbcbsafe. cu o itialtă 
cbnștiință a ptbfesionalității.

Sensibilă la tot ceea ce repri—

dată 
eSte 
res- 
ptfn

zintă cultură, biblioteca participă 
In fbi-nte variate la viața spirituală 
ă județului, se implică in efortul 
general al devoriirii. De mai mulți 
arii, festlvaliil literar „Moștenirea 
Văcărestilor" s-a impus că o ma
nifestare u cărții de prestigiu na
țional. un fel de continuare sau 
replică vie la ceea ce alcătuiește 
„MUzeUi Scriitorilor dinrbtivlicni". 
In fiecare lună se organizează 
. Ziua editurilor". prezentindu-se 
autbri si cărți, iar aniial se desfă
șoară cbncursdi pentru bibliotecile 
si așezămintele comunale : „Biblio
tecile in slujba educației socialis
te". Lbfc'tbtetblfe de SțibSlillitiite. 
concursul „Prin știință spre ade
văr". breviare juridice, șezători li
terare. montaje llterar-muzicaie au 
devenit riianifeslări obișnuite, insă 
la tel de gustate si de .etnoțioh'mte 
cum este „Sărbătoarea primei rării 
citite". orgt'tllZută cu elevii de la 
clasele miei, invitați Să vadă bi
blioteca și valorile el.

O- atenție .spe
cială se acordă 
colaborării cu li- 
efefele de profil 
prin organizare i 
unor Jfeetii des
chise de literatu
ră sau istorie. 
Orifei OU care se 
prezintă Si mddul 
dfe lucru ititr-o 
bibliotecă, un fel 
dfe .țrtfroddcfete 
in bibliotecono
mie". Tiiiferfetul 
studios este deo
sebit dfe receptiv 
lă valorile câriil. 

deși, cum rfecunosc cei ee luL-rează 
aiti. nu s-a rfcusit suficienta atra
gere spre lectură a oamenilor mun
cii. cu deosebire a tinerilor de pe 
marile platforme industriale. POa- 
le că si linsa unor acțiuni specifice 
in IntrfebHtideri să marcheze un in
teres mai slab in atest domeniu 
sau insui'it'ifenia winsfecveritfi. sesi
zabilă io desfășurarea acțiunilor 
studioului de literatură „Ion Helia- 
de-Rădulesctl". pină nu de mult 
impresionant și atractiv. Experien
ța pozitivă obținută in munca <-u 
elfevii poate sta la temelia extin
derii cOritinufe a activității' cil câr
tea ih tharilo iinități economice 
apărute iri ultimii ani pe hurta ju
dețului. CU deosebire in aeele do
menii dfe corivergențâ a solicitărilor 
eU oferta.

Continua dezvoltare si perfecțio
nare a activității bibliotecii județe
ni' ImplinfeȘte un deziderat major 
al timpului nostru, de obținere a 
uiifei noi calități ă vieții și a muncii 
prin asocierea osmotică Iii această 
operă de durată a învățăturii și 
frumuseții din cărți. Tradiția secu
lara împlinită de înaintași presti
gioși găsește la Un alt riivfei și cu 
mijloace evidefiț sUbfefibate un fitil) 
moment de cofisacrufe. atfueînd 
biblioteca publică, cartea in ansam
blul său. in centrul acțiunii conti
nue de perfecționare profesională, 
de fofmare a noi generații educate 
in sentimentul Iubirii de tară, al 
sporirii valorilor ei pe măsura in
vestiției de rnuritâ și tatent făcdte 
de societate. Prin tot efe realizează 
mai bun. biblioteca județeană din 
TîrgoViște face deplina dovadă a 
participării nemijlocite la mrtfea. 
îndelungata și complexa operă de 
educare a omului Sitelor noastre.

Emil VAfcltESttf
StefaH D1MITR1U 
corespondentul „Scinteii

CARNET CULTURAL
olari, veniți din diferite colturi ale 
larii, au axpus cernmiCft de Obo- 
ga — Olt. Marginea — Suceava, 
Corund — Harghita etc. Manifes
tarea. înscrisă in seria de activi
tăți Organizat, sub egida Festiva
lului național „Cintarea României", 
si-a prooUs să contribuie la popu
larizarea ceramicii românești, la

stimularea olăritului si valorifica
rea producțiilor autentice Totoda
tă. s-au desfășurat și lucrările unui 
simpozion pe. 'emu ,.t'feramie:i 
pfipulărâ românească, intre tratli- 
t’c si ihovătife" lat numeroși ar
tiști amatori au prezentat Publicu
lui brăilean spectacole de ooezie, 
muzică și dâns. (('«hdiano f’ri- 
eepittti).

C()NS'lANțA. La Constanța s-a 
desfășutât reâ dfe-a IX-a ediție a 
reuniunii artistice „Sâfrtămina (fea- 
lielot de păpuși", la 'are ău parti

(^lupte, initiative. preocupări

OIN IUBEȚELE ȚĂRII

VRANCEA

tirttp. pfe șant.ierfefe di- 
.. județul Vranttea. con- 
aprOciază tot mai mult 
pandurilor

iai valoare
In ultimul 

lobuihțe din 
structurii 1. 
calitatea panourilor prefabricate 
fbiositfe pe Scară din ce in ce măi 
liirgă la realizarea apartamentelor, 
în același timp, ei lucrează mai eu 
spor, intr-un ritm susținut.

— Panourile mari pentru pereții 
interiori ai apartamentelor - ne 
spunea inginerul Lucian Văcărea- 
nu. direfetorul întreprinderii an
trepriză dfe coristruefii-montai 
Vrancfea — pe care Ife primim dfe 
la întreprinderea de materiale de 
construcții Doaga, au in prfczfent 
un grad dfe netezime superior, sint 
mult mai bine finisată. Attest plus 
de calitate nfe-a adus nouă, bene
ficiarilor, o serie de avantaje : 
ctteșterea productivității muncii la 
operațiile de finisaj cu 15 la sută, 
reducerea consumului do ciment, 
var si praf de piatră.

Consemnarea acestor aprecieri, 
argumentate de ritrind și calitatea 
lucrărilor înregistrate acum pe 
șantierele de locuințe vrineene. 
ne-a condus la întreprinderea de 
materiale de construcții Doaga, 
furnizorul panourilor prefabricate 
pentru celfe peste 1 100 de aparta
mente care se construiesc în attest 
ăn in localitățile județului.

— Punctul de plfecare în mate
rializarea preocupărilor noastre 
pentru ridicarea continuă a calită
ții prefabricatelor — ne spune in
ginerul Constantin Cîfftpfeanu. di
rectorul întreprinderii de rhaieriâlfe 
le construcții Doaga — l-a consti
tuit necesitatea găsirii Uhfei noi 
substanțe pentru realizarea deco- 
frării in condiții de calitate supe
rioară. operație de mare importan
tă in fluxul tehnologic. Pînă nu dfe 
mult, foloseam ca dfecbfranf soluții 
fabricate de diferite întreprinderi 
din țar,â. Aceste soluții se realizau 
exclusiv pe bază de produse petro
liere. in cbmpoziția Itir intrînd și 
două substanțe care se importau. 
Calitatea acestor produse nu răs
pundea pe dfeplin exigențelor pe

care noi le impusesem 
noastre .șl. ufreori, 
chiar dificultăți in apfovizionrlrea 
la timp cd cahtităfîie necesare, 
aprovizionare Care implica și chel
tuieli de transport •nferentabiie. Iată 
tot aliteă 
deterrhina 
soluționare ă... s’blitției 
După Piuite studii și 
țări am ..descoperit"

produselor 
mtimpinam

îndemnuri pentru a nfe 
să găsim nOi înșine o 

deCofrante. 
eXperimen- 

priheipafa 
sursă dfe materie primă : reziduuri
le de acizi grași sintetici de ia În
treprinderea chimică Mărășești. re
ziduuri folosite pină aturt in can
tități neînsemnate la prepararea 
,unor mixturi asfaltice de către în
treprinderea .județeană de resort.

Cercetările întreprinse în colabo
rare cu Cadre didactice db la Uni
versitatea din Brașov s-att soldat 
cu obținerea unor rezultate deose
bit de bune. îri attest fOl s-a reali
zat soluția decofrăntă fără produ
se petrbiierC și fără Uite substanțe 
din import. Ba. mai mult, este o 
soluție cu caracteristici superioare 
celor folosite anterior. A fost 
elaborată o tehnologie de fabrita- 
ție originală și. pornind de aici, 
s-a trecut la realizarea.-cu forțe 
proprii, a unei instalații de pro
ducție care acum funcționează din 
plin. Producția obținută acoperă în 
întregime necesarul întreprinderii 
și există chiar posibilități să Sfe 
Satisfacă si cerințe ale altor între
prinderi de măferiatO de construc
ții dih țară. DCcoftantul nou rea
lizat se utilizează ,-itit. la fabricarea 
panourilor pentru locuințe, cit și la 
producerea tuburilor precomprima- 
te folosite in lucrările de irigații 
și canalizări. Eficiența valorificării 
acestei idei se concretizează acum 
in creșterea calității produselor, cu 
influențe pozitive asupra activității 
șantierfclor de construcții, economi
sirea de produse petroliere și a 
unor substanțe din import, prin 
utilizarea acestor reziduuri consi
derate fără valoare.

Oflti DRAGUtESCtJ
corespondentul „Scinteii

cipat. in afară de gazde, formații 
din București. Tîrgti Mureș. Sibiu 
si Ia si. care au prezentat spectaco
le cu cele mai valoroase creații din 
repertoriu. Colocviile organizate cu 
acest prilej au abordat probleme 
privitoare la ctintimiti.fl de idei și 
specificul acestei arte. (Gertrgc 
Mihăescu).

BOTOȘANI. î n numferoasc loca
lități «: unități econorifiico-soci.ilc 
din județ se desfășoară manifes
tări cultural-artistice -i educative

ic cadrul ediției a XIV-n a „Zi
lelor Mihăi Eminescti". Realizată 
sub egida forurilor locale și a 
Uniunii scriitorilor, actuala ediție 
cuprinde, intri altele simpozionul 
pi tertia .. Patriotismul ih pofeZia 
lui Eininescu" expoziții dc artă și 
ele curți consacrate marelui nbet. 
un colocviu silintific iritifulat 
„Emines'.'u azi" lansări de noi cărți 
„părute in Chleclia ..Eminesciana", 
precum <i finalizarea concursului 
de pbezie .și critică literară „Porni 
Luceafărul...". (Sitvfestri Aîfehei).
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Convorbiri economice româno-bulgare
In zilele de 12 și 13 iunie, la 

București au avut loc convorbiri, in 
cadrul unei întilnirt de lucru, intre 
ministrul comerțului exterior și coo
perări; economice internaționale, Va- 
sile Pungan, și ministrul comerțului 
al R.P. Bulgaria, Hristo Hristov.

în spiritul înțelegerilor și orientă
rilor convenite cu prilejul Intilniri- 
lor și convorbirilor româno-bulgare 
la nivel inalt. cei doi miniștri au 
examinat stadiul actual al relațiilor 
economice bilaterale, modul in care 
se Îndeplinesc sarcinile cu privire la

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Rega

tului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, ambasadorul aces
tei țări la București, Philip McKear- 
ney. a oferit vineri o recepție.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat Ia Ministerul Afacerilor Externe, 
președintele părții române in Co

tv 

BIRLAD : Reducerea cheltuielilor de producție

LITORAL ’86

O agendă a noutăților

realizarea schimburilor reciproce de 
mărfuri, la dezvoltarea și diversifi
carea cooperării și specializării in 
producție in domenii de interes co
mun, precum și pe terțe piețe.

La încheierea convorbirilor, cei 
doi miniștri au semnat un protocol 
in care sint consemnate prevederi 
menite să conducă ia urgentarea a- 
plicării măsurilor vizînd intensifica
rea raporturilor economice dintre 
ministerele și organizațiile de co
merț exterior ale celor două țări.

(Agerpres)

misia mixtă guvernamentală romă- 
no-hritanică de colaborare economi
că și cooperare industrială si teh
nologică, membri ai conducerii al
tor ministere, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, oameni de cultură 
Si artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră.

(Agerpres)

șene — melodii populare • Șah
• O melodie in primă audiție 
® Însemne ale permanenței noas
tre ; Venus de ia Vidra • ..Emi
nesciana" • Tot ce are țara mal 
frumos : ,.Sub semnul noului". 
Reportaj • Arte ale focului : 
sticla și porțelanul • Telesport 

14,46 Șăptămina politică 
15.06 Închiderea programului 
i9,no Telejurnal 
19,45 Teieenciclopedla (color)
20,10 Varietăți muzicale (color). Spec

tacol cu public
20,55 Film artistic' (color). Galileo Ga

lilei", In distribuție: Cyril Cusack. 
Gheorghi Kaloiancev. Giulio 
Broggi, Miroslav Mindov, Nevens 
Kokanova, Mila Dimitrova, Maia 
Dragomanska. Regia : Liliana Ca
vani. Coproducție bulgaro-italiană 

22,20 Telejurnal

gătirii profesionale a oamenilor 
muncii, a procesului tehnologic și 
a nomenclatorului de produse, va
lorificarea superioară a materiilor 
prime, materialelor și energiei, co
lectivul birlădean a reușit să re
ducă cheltuielile totale de produc
ție cu 20,1 lei și Cele materiale cu 
6.7 lei la 1 000 lei productie-marfă. 
în acest fel, aici a fost înregis
trată in cinci luni o producție fi
zică suplimentară însumind peste 
31 000 corpuri abrazive, obținute in 
condițiile diminuării cheltuielilor 
totale de producție cu 4,7 milioane 
lei. (Petru Necula, corespondentul 
„Scînteii").

nea. o scenă pentru spectacole fol
clorice. Dar ..Miorița" mai oferă 
turiștilor și alte surprize... moderne, 
cum ar fi o unitate cu specific Ja
ponez (o ceainărie).

VACANȚE ÎN PREMIERĂ. O 
asemenea bucurie au avut si vor 
avea in continuare oaspeții po
pasului turistic, cu peste 5 000 de 
jocuri in căsuțe, situat in nordul 
stațiunii Mamaia. De ce in pre
mieră? Pentru că noul popas turis
tic a fost inaugurat la începutul 
actualului sezon turistic si este de
numit. ..orașul automobiliștilor".

ALTE PREMIERE ALE OSPITA
LITĂȚII. Toate hotelurile care au 
restaurante proprii asigură (la ce
rere) serviciul în cameră. De ase
menea. toate unitățile de alimen
tație publică cu circuit pentru tu
riști sosiți pe cont propriu- (neorga
nizat) asigură meniuri-penaiune. 
Bucătarii restaurantelor de pe Lito
ral au la dispoziție pentru inspira
ție (și aplicare) trei rețetare care 
însumează împreună aproape 3 000 
de rețete, Să tot alegi !

AGREMENTUL PE LITORAL 
LA... ÎNĂLȚIME. Cei oulin asa ne 
asigură argumentele statistice ale 
organizatorilor turismului — cen
trala O.N.T. ..Litoral" — care afir
mă că turiștii pot beneficia, in a- 
cest sezon, de. 84 terenuri de tenis, 
volei, handbal, baschet, minigolf : 
20 centre de închiriat biciclete ; 38 
piscine (4 acoperite) : 10 tobogane 
acvatice : 3 centre pentru Partide 
de pescuit sportiv : 25 de* 1 centre

In jurul orei 10,36, TRANSMISIE 
DIRECTA DE IA ADUNAREA 
POPULARA PRILEJUITA DE VI
ZITA DE LUCRU A TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, PRE
ȘEDINTELE REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMANIA, IN JUDEȚUL 
BRAȘOV

ÎS,00 La sfirșlt de săptămlnă (parțial 
color) ® Primii „pași" ai verii : 
,,Anotimpurile" de Antonio Vi
valdi — fragment • Gala desenu
lui animat • De pe plaiuri moro-

O dată cu aplicarea măsurilor 
prevăzute in programul de organi
zare și modernizare a producției, 
care au dus la sporirea productivi
tății muncii, in perioada care a 
trecut din acest an. cu 8 815 lei pe 
fiecare lucrător, colectivul între
prinderii de produse abrazive din 
municipiul Birlad — unitate frun
tașă in întrecerea socialistă pe țară 
— se preocupă stăruitor și de di
minuarea cheltuielilor de producție, 
pentru creșterea mai accentuată a 
eficienței activității sale economi
ce. Prin măsurile întreprinse, în
deosebi pentru perfecționarea pre

O CRONICA A NOUTĂȚILOR, 
încet, aproape oe neobservate, 
prima lună de la deschiderea sezo
nului turistic de vară pe Litoral s-ă 
Încheiat. Marele ..vas al vacante
lor" iși continuă cursa sănătății •— 
ca să ne exprimăm in termeni ma
rini — cu toate pînzele sus. Iată de 
ce. in locul unui reportai de 
atmosferă despre desfășurarea va
cantelor — al cărei „puls** e in con
tinuă creștere pe măsura apropierii 
vlrfului de sezon — infătisăm 
astăzi cititorilor o cronică strictă a 
noutăților.

1 400 DE RĂSPUNSURI IN PLUS 
LA APELUL... CONFORTULUI. 
Seu. altfel spus, atitea obiective — 
unități de cazare, de alimentație 
publică, terenuri de sport. macine, 
magazine, căi de acces, parcuri etc.
— au fost suou.se unor ample ope
rații . de modernizare si de creștere 
a gradului de confort. Nu există 
obiectiv turistic al Litoralului, asa 
cum constată ■ si turiștii, care să 
nu-și primească oaspeții cu un 
anumit confort în plus fată de anul 
trecut.

HOTELURI CARE S-AU NĂS
CUT A DOUA OARA... Prin lucră
rile de modernizare oe care le-au 
cunoscut (dotare cu mobilier nou. 
moehetare. telefonizare. amenajări 
de terase), o serie de hoteluri din 
Mamaia, ca ,.Rivleț‘a“, ..Albatros". 
..Pelican" și ..International" (aici 
s-au introdus si televizoare eu cir
cuit închis), s-au născut, practic, a 
doua oară. Arată ca noi-noute. 
Aceeași soartă o au si ..omonimele" 
lor ..Astra". ..Orion" și ..Zenit" din 
Mangalia-oraS. precum si „Riviera" 
din stațiunea Eforie Sud si „Favo
rit" din stațiunea Venus.

...ȘI HOTELURI IN PASTELUL 
VERII. în foarte multe alte hote
luri șl vile s-uu executat lucrări de 
pastelare a exterioarelor. Acum, 
prin noile culori, vii. ele au 
chipul luminos al verii. CIteva 
adrese pentru desfătarea ochiului 
si sejurului dumneavoastră : ..Per
la". „Doina". ..Meridian". ...Flora" — 
Mamaia ; „Carmen". ..Minerva". 
..venus". ..UrBon". „Azur" — Eforie 
Nerd : ..Hora". ..Sirena". ..Balada”
— Saturn: „Raluca" și vilele „Lilia
cul" — stațiunea Venus.

„MIORIȚA" — ÎN VARIANTA... 
NOUA. F. vorba, ne grăbim să pre
cizăm. de restaurantul cu acest 
nume din stațiunea Mamaia. Aici 
sala si grădina de vară au fost 
acoperite, intr-un .sistem original, 
spre a asigura turiștilor umbra... 
muntelui. S-a construit, de aseme

nautice cu yole. hidrobiciclete, 
bărci ș.a.

NU NUMAI PENTRl TINERI. în 
stațiunile Litoralului vor funcționa, 
in această vară, 0 parcuri de dis
tracție. 29 discoteci. 28 săli de jocuri 
mecanice si electronice, numeroase 
săli de popieărie.

UN POST DE RADIO... POLI
GLOT. Studiourile din Mamaia ah' 
nostului ..Radlo-vacftnW" vor trans
mite zilnic < ore de emisiune 
Transmiterea se face în sase limbi 
(română, engleză, franceză, cehă, 
germană si rusă), ceea ce tace din 
..Radio-vacanta" un adevărat post 
de radio.,, poliglot.

AFIȘUL CULTURAL ESTE ATIT 
DE BOGAT, incit, practic, este im
posibil să faci o selecție pentru o 
minicronieă. Amintim, pentru tra
diția lor. „Serbările mării", con
cursul muzical „Steaua Litoralu
lui". concursul pentru copii „Copi
lul soarelui" ș.a.

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI UNIT 

AL MARrBRiTANÎrȘI IRLANDEI DE NORD

Maiestății Sale Regina ELISABETA A II-A
PALATUL BUCKINGHAM 

LONDRA
Cu ocazia Zilei naționale a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei 

de Nord, a aniversării zilei dumneavoastră de naștere, îmi este plăcut să 
vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate si 
fericire personală, de prosperitate pentru poporul britanic prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de tradițională prietenie și colabo
rare dintre țările și popoarele noastre se vor dezvolta in continuare, in fo
losul popoarelor român șl britanic, al păcii și colaborării in Europa și in 
intreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste Romania

Istoria dezvoltării Londrei este, 
în realitate, istoria absorbției trep
tate a așezărilor din imprejurimi, 
transformate, una după alta, in 
cartiere și suburbii. Dincolo de di
versitatea stilurilor arhitectonice, 
ceea ce frapează este specificul 
propriu fiecărei zone, fiecărui car
tier sau suburbie, Ca element ca
racteristic, de dată mai recentă, al 
capitalei britanice este prezența 
unor unități moderne ale diverse
lor ramuri ale industriei, ea elec
tronica-, chimia, construcțiile de 
mașini, cărora li se adaugă labora
toare și institute de cercetări, cu o 
gamă larg diversificată de preo
cupări, de la investigarea unor noi 
surse de proteine si materii prime. 
In căutarea de noi forme de ener
gie sau miniaturizarea instalațiilor 
in vederea automatizării proceselor 
de producție.

Țară cu o puternică dezvoltare 
industrială — pe linia vechii tra
diții de „atelier al lumii" — și eu 
o agricultură avansată, Marea Bri- 
tanie consacră in prezent însemna
te eforturi pentru a tine pasul cu 
cerințele in continuă schimbare ale 
revoluției tehnico-științifice mo
derne. Mal ales in condițiile actua
lei crize economice, care creează 
dificultăți tuturor țărilor, cerceta
rea- științifică este implicată direct 
in eforturile de redresare a econo
miei.

Totodată, un rol deosebit dc im
portant in această direcție sint che
mate să-1 .joace și extinderea co
laborării economice internaționale, 
lărgirea și diversificarea participă
rii la circuitul mondial de bunuri 
și valori pe care il impune lumea 
contemporană. Acesta este cadrul 
larg In care se înscriu și bunele 
relații statornicite intre România 
și Marea Britanie, relații ce au cu
noscut, în special in ultimele dece
nii, un curs ascendent in diferite

încheiem luci cronica noutăților. 
Nu pentru că le-ar fl cuprins pe 
toate, ceea ce. trebuie să recunoaș
tem. nu e posibil, ci pentru că — 
o știm din proprie experiență 
bucuria turiștilor e cu atit mai 
mare cu cit le descoperă singuri. 

domenii — economic, politic, cul
tural, tehnico-științilic.

In sentimentele de stimă și pre
țuire pe care și le nutresc cele 
două popoare, m dorința lor de a 
adinei aceste legături, iși găsește 
expresie adevărul, confirmat de 
experiența istorică, că deosebirile 
de. orinduire soeial-politica, de po
tențial și grad de dezvoltare nu pot 
constitui impedimente în calea 
afirmării și extinderii unor rapor
turi fructuoase atunci cind există 
voința comună de a se acționa in 
această direcție, cind la temelia 
raporturilor interstatale se așază 
principiile egalității în drepturi, 
respectului suveranității și inde
pendenței naționale, avantajului 
reciproc, neamestecului in treburile 
interne, O contribuție hotăritoare 
in această evoluție favorabilă au 
avut, așa cum se știe, intilnirile și 
convorbirile la nivel inalt de la 
București și Londra, in primul 
rind vizita de stat pe care a efec
tuat-o în Marea Britanie președin
tele Nicolae Ceaușescu, Împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, la 
invitația reginei Elisabeta a Il-a și 
a ducelui de Edinburgh. Documen
tele semnate, acordurile convenite 
au creat, un cadru deosebit de 
prielnic extinderii conlucrării eco
nomice in forme noi, conturînd pre
misele intensificării colaborării pe 
tărimul științei, invățămintului și 
culturii,

în același timp, România și 
Marea Britanic conlucrează și pe 
plan internațional, in vederea în
făptuirii unei securități reale in 
Europa, promovării unui climat al 
înțelegerii și colaborării pașnice 
intre națiuni.

Cursul pozitiv al legăturilor ro- 
mâno-britanice corespunde pe de
plin intereselor ambelor țări și po
poare, constituind, totodată, o con
tribuție de seamă la cauza destin
derii și păcii pe continentul nostru 
și in întreaga lume.

Cele 10 ..mînicronici" reprezintă o 
posibilă invitație pentru turiști de 
a alcătui ei insisi. pentru albumul 
de vacantă, o asemenea cronică a 
noutăților.

Constantin PRIESCU

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;

Chipul policrom al „Orașului alb"
Belgradul — ..Orașul alb" — 

nu-și prea îndreptățește numele : 
e mal degrabă policrom.

De bună seamă că pictorii au 
motivele lor de apreciere pentru 
eoloristiea peisajului belgrădean, 
variabilă in funcție de sezon, de 
cartier sau chiar de stradă. Dar și 
restul călătorilor pot rămîne în
aintați, fără a se înarma- cu criterii 
savante, în fața unei panorame 
urbane care nu tine să se etaleze 
prin stridențe, ci pri.ntr-un ames
tec sui-generis de tonuri, de nuan
țe ale culorilor.

Aș spune că vechiul Belgrad 
păstrează încă in paleta sa peisagis
tică mult gri. în contrast cu Cartie
rele noi, prin ale căror ziduri lu
minoase constructorii parcă vor eu 
lot dinadinsul să instituie, în fine, 
o concordanță cu numele orașului. 
Ar mai fi ți verdele abundent din 
coroanele platanilor ți teilor ee 
mărginesc aproape invariabil ma
rile bulevarde, ca și Străduțe mo
deste ; iar la poalele promontoriu- 
lui pp care s-a clădit partea cen
trală a orașului începe culoarea in
certă a Savei. asemănătoare cu a 
altor rîuri care au nenorocul să 
treacă prin mari aglomerări urba
ne. Și peste toate — culoarea 
amurgului de mai. cind. intr-un 
moment anume. Urbea întreagă se 
îmbujorează Ia față ca o fetișcană 
încercată de un fiind răzleț.

Pentru vîrsta milenară a Belgra
dului. construcțiile sale, chiar și 
cele, mai vechi, sint surprinzător 
de tinere. Nu se intilnose acele ca
tedrale maiestuoase, palatele secu
lare, străduțele medievale. întorto
cheate și însetate de lumina soa
relui, ’intr-un cuvint, patina vremii, 
eu pitorescul și farmecele ei. care 
fac mîndria altor metropole euro
pene. Cunoscătorii ne asigură că 
cea mai mare parte a clădirilor 
Belgradului au fost înălțate după 
primul război mondial. Tot ei ne 
spun că absența relicvelor trecu
tului — ații de multe și variate 
in alte locuri de pe pămintul Iu
goslaviei — s-ar explica prin vi
tregiile îndurate de această așeza
re de-a lungul secolelor. Istoricii 
încă mai discută în contradictoriu 
dacă orașul a fost cucerit de 39 de 
ori sau de 58. dacă a fost distrus 
de zece sau de unsprezece ori. dar. 
indiferent de epilogul confruntări
lor, putem conchide că este vorba 
de o istorie dureroasă, că și Bel
gradul — ca și țara intreagă — s-a 
aflat „in calea răutăților", cum 
spunea cindva cronicarul moldo
vean despre Plaiurile noastre. Un 
paralelism al destinelor datorat 
deopotrivă variabilelor geopolitică, 
dar și dirzeniei. obstinației cu care 
popoarele în cauză au Înfruntat 
vrăjmășiile, oricît de mare a fost 
probii plătit.

Din acel spațiu do istorie con
centrată care a fost Belgradul a 
rămas spre amintire doar un peri
metru restrins. tocmai partea mai 
înaltă — colina Kalemegdan. Loc 
de fortăreață. spre care altădată 
se îndreptau ultimele speranțe ale 
apărătorilor așezării — și prima 
grijă a inamicilor — Kaiemegda- 
nul este astăzi un original ames
tec de muzeu in aer liber și parc 
de distracții. în umbra tunurile, 
de epocă, sau chiar pe țevile lor. 
se joacă copiii — mișcătoare ima- 
gine-simbol. afirmind triumful 
vieții prin ceea ce are ea mai ine
fabil — și totul in jur respiră se
ninătate. de altfel nu numai in in
cinta acestei ' veritabile instituții 
belgrădene. De la marginea ei în
cepe bulevardul Cneazul Mihailo, 
im fel de „corso". evitat de lumea 
grăbită, căci, ea orice corso care 
se respectă, și acesta iși are ca
dența potrivită doar cu buna dis
poziție a perechilor ieșite la aer.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL

Meciurile penultimei etape 
in Divizia A

Etapa a XXXIII-a a Campionatu
lui diviziei A la fotbal se va des
fășura după următorul program : 
azi. 14 iunie : Steaua — S,C. Bacău 
(stadion Steaua) : Dinamo — Glo
ria (stadion Dinamo) ; duminică, 15 
iunie : Petrolul — Corvinul : Chi
mia — Rapid : F.C. Olt — Univer
sitatea Clui-Napoca ; A.S.A. — Po
litehnica Timișoara : F.C. Bihor — 
Universitatea Craiova ; F.C. Argeș — 
Sportul studențesc : Victoria — 
F.C.M, Brașov (stadion Dinamo).

Țoale partidele vor începe la ora 18.
Campionatul mondial 

Ieri au avut lot: ultimele meciuri 
din prima fază : Danemarca — 
R. F. Germania 2—8 (1—0) și U- 
ruguay — Scoția 0—0. In urma 
acestor rezultate, iată echipele ca
lificate in optimile de finală ale 
campionatului mondial de fotbal 
din Mexic :

— grupa F : Maroc. Anglia, Po
lonia ;

— grupa A : Argentina. Italia,
Bulgaria ;

— grupa B : Mexic. Paraguay,
Belgia :

— grupa C : U.R.S.S., Franța ;
— grupa D : Brazilia. Spania :
— grupa E : Danemarca. R. F. Ger-

mania, Uruguay :

Programul optimilor de finală este 
următorul :

la confruntarea a ceea ce moda 
vestimentară are mai recent sau, 
pur și simplu, fără o țintă anume. 
In rest —• trepidația specifică ma
rilor orașe, cu fluxul de diminea
ță spre locurile de muncă, cu re
fluxul de după amiază, cu graba 
și aglomerația ■ de la orice oră a 
zilei. Lucru inevitabil, căci ritmul 
de creștere al orașului a întrecut 
de muit toate previziunile : de la 
390 000 de locuitori, citi erau in 
urmă, cu patru decenii, s-a ajuns 
la un milion și jumătate. Pe lin
gă sporul natural, se adaugă 
anual populației orașului incă 
30 000—35 000 de oameni Vehiți din 
alte părți ale țării.

Evident că un asemenea ritm nu 
mai ingăduia menținerea orașului 
in corsetul său geografic, marcat 
de unghiul deschis de confluența 
Savei cu Dunărea. Si. bineînțeles, 
construcțiile s-au revărsat impe
tuos spre noi spații, în primul 
rind peste apele Savei, unde in 
anii socialismului s-a înălțat nu un 
simplu cartier, ci un adevărat oraș 
în oraș. De altfel i se si spune 
„Noul Belgrad", iar pădurea de

însemnări de călătorie 
din R S. F Iugoslavia

blocuri înălțate aici — pe un fost 
teren mlăștinos, recuperat prin 
munca tenace a belgrădenilor — a 
devenit o efigie a actualului profil 
arhitectural ai capitalei iugoslave. 
Această vastă acțiune edilitară, 
motiv de îndreptățită mindrie pen
tru locuitorii capitalei, a început 
doar la cîteva luni după eliberarea 
orașului de sub ocupația naziști
lor. Străbătînd acum arterele drep
te ale orașului nou. flancate de 
edificii moderne, cu pină la 20 do 
etaje, unde magazinele, școlile, in
stituțiile sanitare și toate celelalte 
unități soeial-culturale sint judi
cios integrate ansamblului. înțelegi 
lesne că ai in față rodul unei poli
tici de investiții masive in cimpul 
edilitar, dublată de un evident 
efort al proiectantilor iugoslavi, 
detectabil pe etape distincte, de a 
găsi rezolvări uneia din marile 
probleme ale arhitecților șf proiec- 
tanților de pretutindeni : aceea de 
a împăca funcționalitatea cu ne
voile estetice. Uneori întîlnești și- 
ceva mai mult : tentative originale 
de a prefigura coordonate ele vii
tor in materie de construcții. O 
elocventă mostră in această pri
vință, aproape frizind insolitul, 
oferă complexul ..Sava Center". 
Centrul internațional de conferin
țe, realizare de notorietate euro
peană. Oricît de impresionant, ora
șul de pe malul drept al Savei nu 
cuprinde tot ce s-a construit in 
ultimele patru decenii. Lui i se 
adaugă alte 20 de cartiere, cele mai 
multe cu peste 5 000 de locuințe.

Despre realizările de ansamblu 
ale edililor, ca și despre orientările 
viitoare în acest domeniu ne-a 
vorbit îndelung Bozidar Antic, 
consilier al Camerei Federale a 
Uniunii Sindicatelor din Iugosla
via : ..Cu toate că am construit și 
construim mult, nu numai la Bel
grad. ci in întreaga tară — timp 
îndelungat investițiile au repre
zentat o zecime din venitul tării 
— problema locuințelor incă nu e 
rezolvată. Ba chiar, sub unele as
pecte, aparent s-a înrăutățit. Am 
in vedere creșterea numărului ce
lor fără locuință fată de situația 
de acum un deceniu. Astfel, vreme 
de cițiva ani. s-au construit în 
total in țară 140 000 de locuințe pe 
an. Și totuși avem astăzi circa ju

— 15 iunie (la Leon) : U.R.S.S. — 
Belgia ;

— 15 iunie (la Ciudad de Mexico): 
Mexic — Bulgaria :

— 16 iunie (la Guadalajara) : Bra
zilia — Polonia ;

— 16 iunie : (la Puebla) : Argen
tina — Uruguay ;

— 17 iunie (la Monterrey) : Maroc 
— R. F. Germania :

— 17 iunie (la Ciudad de Mexico): 
Franța — Italia :

— 18 iunie (la Ciudad de Mexico): 
Anglia — Paraguay ;

— 18 iunie (la Queretaro) : Dane
marca — Spania.

ATLETISM
Campionatele internaționale 

ale României
La stadionul „23 August" din Ca

pitală încep astăzi întrecerile celei 
de-a 31-a ediții a Campionatelor in-

vremea
Institutul <lr meteorologie și hidro

logie comunică timpul probahil pentru 
intervalul 14 Iunie, ora 21 — 17 iunie, 
ora 21, In (ară : Vremea va fi in ge
neral caldă. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea averse locale de 
ploaie. însoțite de descărcări electrice 
tn partea de vest a tării, precum și in 
zonele deluroase șl de munte." In eele- 

mătate de milion de oameni fără 
locuință, o bună parte din ei 
trăind la Belgrad. E drept că nu 
toți sint complet lipsiți de locuin
țe : cam jumătate trăiesc la pă
rinți, fără confort adecvat, sau po
sedă locuințe la tară, dar trăiesc in 
oraș. Cifrele insă nu spun totul. 
Decalajul creat se datorează în 
realitate faptului că s-a modificat 
conținutul noțiunii de locuință. în 
ultimii 35 de ani, suprafață loca- 
tivă ce revine unei persoane. prac
tic, s-a dublat, (de la 8.7 la 17 nîp). 
in vreme re numărul mediu al 
persoanelor într-o locuință a scă
zut de la 4.7 la 3.8. Fără a mai 
vorbi de ceilalți factori de Con
fort : încălziri-, electricitate, apă 
curentă etc. Or. cine nu dispune de 
asemenea elemente se consideră 
azi fără locuință, ceea ce nu ar fi 
fost cazul in urmă cu 3—4 decenii. 
Vreau să spun că azi a avea doar 
acoperiș deasupra capului și spa
țiu intre patru pereți nu mai în
seamnă a avea locuință.

Apoi, ca și alte țări cu condiții 
asemănătoare, noi a trebuit să 
plătim prețul dezvoltării, căci in
dustrializarea — indispensabilă — 
a avut drept urmare nu numai 
multiplicarea avuției țării. ci și 
asemenea efecte nedorite «tin a 
fost, și încă este, aglomerarea in 
c< nlrcle. industriale, adică in orașe. 
Aci. ia Belgrad, problematica e 
aceeași, dar lucrurile sint mai com
plicate. dat fiind numărul ceW'eăf» 
încă nu dispun de locuință cores
punzătoare (70 000). ca și dificul
tățile pe care le Implică extinde
rea continuă a orașului. Cîfo ceva 
s-a modificat în optica noastră de 
pină acum. Astfel, socotim că di
namica construcțiilor urbane nu 
este prea bună, căci orașele conti
nuă să se aglomereze și exodul 
rural crește Deci avem în vedere 
să temperăm ritmul construcțiilor, 
incepind cu Belgradul și conti- 
nuind cu alte orașe mari. Asta nu 
înseamnă, desigur, că nu menți
nem problema locuințelor pe lista 
priorităților sociale. E vorba doar 
să ne călăuzim de adevărul că 
este mai bine să „meargă" locuin
țele la oameni decit să vină oame
nii la locuințe construite departe 
de așezările unde ei au trăit. Ca 
element esențial al nivelului de 
trai, locuința rămîne deci in aten
ția prioritară a statului socialist șt. 
în particular, a sindicatelor, urmă- 
rindu-se soluționarea acestei pro
bleme în conexiune cu celelalte 
probleme economice și sociale. Pri
vim dezvoltarea construcției de 
locuințe și dintr-un alt unghi : ea 
întreține activitatea în 40 de sec
toare economice si. imolicit. asigu
ră un mare număr de locuri de 
muncă. în fine, această problemă 
formează un capitol important al 
..Programului de stabilizare pe ter
men lung", 
economiei 
ale crizei 
condițiilor 
susținut".

urmărind relansarea 
după efectele negative 
mondiale și asigurarea 
necesare unui progres

Eforturile în această direcție 
sint vizibile la tot pasul in capi
tala iugoslavă, care în prezent con
centrează cam 11 la sută din pro
ducția industrială a întregii țări. 
Se poate spune că nu există ramu
ră industrială mai importantă care 
să nu fie reprezentată și ia Bel
grad — de la industria metalur
gică la cea constructoare de ma
șini. de la mecanică fină la elec
tronică. Uh potential impresionant, 
sporit in fiece zi prin munca lo
cuitorilor săi, sub conducerea co
muniștilor, a organizațiilor de par
tid, și pus in slujba propășirii tării 
vecine și prietene.

Vasile OROS

ternationale de atletism ale Româ
niei. la care și-au anunțat partici
parea sportivi și sportive din 
U.R.S.S.. Anglia. R.D. Germană. Iu
goslavia. Bulgaria. Ungaria. Polonia, 
Turcia si Cipru.

Paralel, se vor desfășura meciu
rile feminine România — Anglia și 
România — R.S.F.S. Rusă.

Simbătă. in prima zi de contur*, 
cu începere de la ora 16.30. sint 
programate următoarele finale : pră
jină. suliță. înălțime. 400 m. I 500 m, 
greutate, tio m garduri, lungime, 
ioo m. îoooo m (mascuun) și iot) m, 
1 500 m. disc si ștafetă 4 100 m (fe
minin).

TENIS. După prima zi a meciului 
de tenis din cadrul Cupei Davis, ce 
se dispută la Varșovia, intre echipele 
României și Poloniei, scorul este 
egal : 1—1. Florin Segărceanu 1-â 
întrecut cu 7—5. 8—0. 6—4 nO
Waldemar Rogowski, iar Lech 
Bienkowski a dispus cu 6—4, 8—1, 
7—5 de Andrei Dirzu.

lalte regiuni, aceste fenomene vor 
avea un caracter izolat. Vtntul a Sufla 
slab pina la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 și 20 
rle grade, -iar cele maxime intre 22 și 
32 de grade, izolat mal ridicate. Dimi
neața. In zonele ttepreslonare și de 
munte se va semnala ceată. In Bucu
rești : Vremea va fi In general caldă. 
OCHII va fi schimbător, posibilitate 
pentru averse de ploaie și descărcări 
electrice. Vtntul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 15 șl 20 de grade, iar cele 
maxime intre 27 și 30 de grade.

>
*

*
*

bIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• PRODUSE SUPERIOARE 

DIN CĂRBUNE. Specialiști al compa
niei americane „Gulf Oil" din S.U.A. sus
țin ca din lignit, ba chiar din turbă, se 
pot obține direct derivați eu o gamă largă 
de aplicații, respectiv un nou tip de rășini 
tormorezistente mai Ieftine. Noua tehnolo
gie constă in conversia. prin oxidare 
eu acid azotic sau oxid de .azot, a căr
bunelui. mai precis ti unui șlam din pul
bere do lignit, in condiții blinde de reacție, 
la presiunea atmosferică, la temperaturi 
cuprinse intre 25 și 100 de grade și cu un 
consum redus de energie. Speciile mole
culare principale derivate din cărbune 
aparțin unei clase denumite de specialiștii 
din S.U.A. ..nltrocarboaclzl". respectiv NCA. 
Flecare unitate moleculară de NCA se 
compune din trei grupări nltro și șapte 
grupări carboxil. care not fi antrenată in 
diferite procese de polimerizare.

Unii dintre polimerii astfel obținuți pre
zintă proprietăți asemănătoare cu ale cau
ciucului, rezistă la temperaturi de 200 gra
de Celsius și chiar mai ridicate, iar alții 
pot fi turnați in forme cu rigiditate struc
turală ridicată. Rezistența mecanicii este 
sporită suplimentar prin încorporarea unor 
agenți de umplere, cum ar fi nisipul si 
sticla. Firește că avantajul comun al tu
turor tipurilor de polimeri este acela de 
a avea o masă specifică redusă. Se aprecia
ză că, in viitor, polimerii vor fi utilizați pe 
•scară tot mai largă ca înlocuitori ai metale
lor la realizarea de componente structurale, 
mai ales de piese pentru mașini si auto
turisme. dar și ca lianți pentru rășini, in 
vederea realizării formelor de turnătorie, 
iar in foraj, pentru stabilizarea rocilor 
subterane argiloase.

® RFZISTFNTĂ TERMICĂ NE
OBIȘNUITĂ. în Japonia a fost lansat pe

electricipiață un nou tip de conductori 
acoperiți cu o rășină specială, de fapt un 
polimer anorganic care prezintă 
tentă termică superioară, chiar și 
parație cu cei mat buni conductori emai
lați realizați prin tehnici convenționale. 
In timp ce aceștia din urmă nu put fi fo
losiți continuu la temperaturi de peste 240 
grade Celsius. Izolația lor descompunindti- 
se rapid la peste 400 grade, noua izolație 
poate fi utilizată continuu la 450 grade 
Celsius, aderind doar la suprafața con
ductorului la temperaturi de pină Ia 800 
grade. Totodată, acest tip de material izo
lator este foarte rezistent la supracurent. 
Deși performantele conductorilor acoperiți . 
cu noul tip de mulerial izolator anorganic 
sint superioare, prețul de cost al acestora 
fiind cu mult mai mare detiit al celor con
venționali. materialul este folosit doar in 
aplicațiile care necesită o rezistentă ter
mică deosebită. De notat că aplicarea ma-

o rezis- 
in com-

terialului 
tace atit 
fundare 
optimă a

se poatede acoperire izolator 
prin pulverizare, cit și prin cu- 
in baia de substanță,

. .. stratului fiind sub 50 de microni.
• TREN CU 200 KM PE ORA.

Căile Ferate Suedeze, care utilizează, in 
prezent, trenuri circulind cu o viteză 
maximă de 130 km od oră. urmează să 
experimenteze, timp de doi ani. incepind 
din 1988. trei garnituri de trenuri de 
măre viteză. Fiecare tren se va compune 
din vagoane motoare cu suspensie clasica 
și vagoane oentrb pasageri prevăzute cu 
sistem pendular de suspensie. Noile trenuri 
vor circula pe liniile actuale principale ale 
rețelei feroviare, cu 200 km pe Oră. redu
cerea timpului de parcurgere a rutelor 
neinsemnind nicidecum și reducerea gra
dului actual de confort al călătoriilor fero
viare. Confortul va fi asigurat. afirmă 
inițiatorii. gratie sistemului pendular de 
suspensie a vagoanelor.

grosimea
• VENU.S DIN... BRNO Un

cap de femeie cioplit in urmă eu circa 
30 de mii de ani i.e.n. a fost descoperit de 
arheologi în sudul Moraviei, intr-un adă
post de mamuți de lingă satul Doini Ves- 
țonice, de la poalele munților Pavlovske. 
Sculptura fină si frumoasă este remarcabilă 
și prin faptul că a fost creată după un 
personaj real. Dovada ? Lingă aceasta a 
fost descoperit un mormînt eu scheletul 
femeii care a servit drept model sculpto
rului primitiv. Precizia asemănării este 
dovedită de unele neregularltftti ale osului 
bărbiei, care dădeau fetei o formă ușor 
asimetrică. Or. se știe că oamenii care pre
zentau anumite particularități fissionomice 
se bucurau de o mare considerație la po
poarele primitive. De aceea, specialiștii 
consideră câ, in cazul de față, este vorba de 
unul dintre primele „portrete" de femeie 
din Europa. în prezent, mica sculptură, ca și

intregul mormint sint expuse la Ahthro- 
pos, Muzeul omului din Brno.

• „DETURNARE" DE PE CA
LEA RISIPEI. în cadrul unei mari oțe- 
lârii din Franța funcționează de curlnd 
prima instalație de preîneâlzire a fierului 
vechi folosit cu materie primă la fabrica
rea otelului. Preincălziren se realizează cu 
căldura reziduală provenita de la un cup
tor electric. Această „deturnare" a căldurii 
de ne calea risipei — fenomenul de recu
perare' a resurselor energetice secundare 
fiind tot mal frecvent In siderurgie, pe 
plan mondial — permite economisirea a 10 
la sută din energia electrică necesară to
pirii fierului vechi. Totodată, scade consu
mul de electrozi, iar reducerea timpului de 
topire a materialelor refolostbfle feroase 
permite creșterea capacității de product"' 
a otelăriei. Economia de energie electrică 
este de circa 40 kWh la tona de oțel.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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PENTRU OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
JfîPONSfl: Protest al Consiliului nipon 

pentru interzicerea armelor atomice și cu hidrogen
TOKIO 13 (Agerpres). — Consi

liul japonez pentru interzicerea ar
melor atomice și cu hidrogen a 
trimis președintelui S.U.A., Ronald 
Reagan, și primului ministru al Ja
poniei, Yasuhiro Nakasone, mesa
je de protest împotriva intrării na
vei americane de linie „New Jer

R. F. GERMANIA : Seminar consacrat creării unei zone 
libere de arme chimice în Europa

BONN 13 (Agerpres). — La Bre
men, important centru industrial 
din R. F. Germania, a avut loc un 
seminar consacrat problemelor 
creării in Europa a unei zone li
bere de arme chimice, relatează a-

S.U.A.: Luări de poziție pentru continuarea 
respectării prevederilor SALT-2

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Comitetul pentru relații externe al 
Camerei Reprezentanților a Con
gresului S.U.A. a adoptat, cu o 
largă majoritate de voturi, o re
zoluție prin care cere președintelui 
Ronald Reagan să dispună conti
nuarea respectării prevederilor 
Tratatului privind limitarea arme
lor strategice ofensive (SALT-2). 
Votul in legătură cu acest proiect 
de rezoluție — elaborat de membri 
ai majorității democrate, cărora 
li s-au asociat și deputati republi
cani — a avut loc după dezbateri

FRANȚA: Expoziție dedicată 
„Anului Internațional al Păcii"

PARIS 13 (Agerpres). — tn ora
șul francez Tramble a fost inau
gurată o expoziție consacrată Anu
lui Internațional al Păcii. Nu
meroase exponate, fotografii și do
cumente înfățișează urmările tragi
ce la care ar putea fi supusă ome
nirea in cazul izbucnirii unei ca
tastrofe nucleare, evidențiază în 
mod convingător necesitatea strin
gentă a încetării cursei înarmări
lor. cu precădere a celor nucleare.

Această expoziție a fost organi
zată în cadrul pregătirilor festi
valului național francez al păcii, 
ce se va deschide la 15 iunie în

Rolul activ al mișcării de nealiniere in lumea contemporană
Un interviu al președintelui R.P.D. Coreene

BELGRAD 13 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului iugo
slav „Oslobodjenie" și citat de agen
ția Taniug, președintele R.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen, a arătat că vii
toarea reuniune la nivel înalt de la 
Harare a țărilor nealiniate își pro
pune să contribuie substanțial la so
luționarea problemelor acute ala 
contemporaneității.

Arătînd apoi că unul dintre prin
cipiile fundamentale ale mișcării de 
nealiniere constă în opoziția față de 
dominația străină, în întărirea inde
pendenței statelor, președintele 
R.P.D. Coreene a apreciat că încer
cările din ce în ce mai frecvente ale 
forțelor imperialiste de a diviza ță
rile nealiniate amplifică urgența în
tăririi solidarității în cadrul mișcării 
de nealiniere. Țările nealiniate — a 

sey" în porturi japoneze. în me
saje se subliniază că vizitele na
vei respective, dotată cu rachete 
„Tomahawk" cu foCoase nucleare, 
constituie o încălcare a celor trei 
principii nenucleare ale politicii ni
pone.

genția T.A.S.S. In cadrul semina
rului s-a subliniat pericolul pe care 
îl comportă cursă înarmărilor și 
încercările de extindere a acesteia 
în spațiul extraterestru 

îndelungate în comitet. Cu acest 
prilej, informează Associated 
Press, s-a subliniat în mod repetat 
că nerespectarea acordului ar în
semna încetarea totală a procesului 
de control asupra armamentelor și 
accelerarea cursei înarmărilor. 
Agenția precizează că în atenția 
aceluiași organ al forului legislativ 
american se află un alt proiect 
care prevede blocarea fondurilor 
cerute de administrație pentru 
dezvoltarea unor noi tipuri de arme 
strategice ofensive care depășesc 
limitele prevăzute în SALT-2.

capitala Franței din inițiativa miș
cării antirăzboinice „Apelul celor 
100“.

Intr-un interviu acordat ziarului 
..L’Humanitâ". fizicianul american 
Owen Chamberlain, laureat al Pre
miului Nobel, a arătat că conti
nuarea experiențelor nucleare de 
către S.U.A. duce la crearea de 
noi tipuri de arme și la milita
rizarea spațiului extraatmosferic. 
Numeroși oameni de știință ame
ricani. a arătat el. boicotează crea
rea de noi tipuri de arme în ca
drul „Inițiativei de apărare stra
tegică".

spus el — trebuie să se opună unite 
politicii de război, cursei înarmărilor 
și acumulărilor de arme.

Abordînd problema luptei pentru 
edificarea unei ordini economice in
ternaționale, președintele R.P.D. 
Coreene a relevat importanța cola
borării Sud-Sud, a unei cooperări 
tehnologice și economice intense in
tre țările nealiniate și alte țări în 
curs de dezvoltare.

Conferința de la Harare va con
stitui, totodată, un prilej pentru ex
tinderea sprijinului acordat țărilor 
din prima linie, ca și tuturor celor
lalte popoare de pe continentul afri
can în lupta lor împotriva aparthei
dului și politicii agresive a rasiști
lor sud-africani, pentru menținerea 
independenței și suveranității națio
nale.

Bangkok ■ Sesiunea Comisiei mixte
de cooperare comercială româno-thailandeză

BANGKOK 13 (Agerpres). — în 
perioada 11—13 iunie, la Bangkok 
s-au desfășurat lucrările celei de-a 
V-a sesiuni a Comisiei mixte de coo
perare comercială româno-thailande
ză. Delegațiile celor două țări au

CRITICI VEHEMENTE DUPĂ HOTĂRÎREA REGIMULUI 
DL LA PRETORIA DE A REINSIAIIRA STAREA DE URGENȚĂ

PRETORIA 13 (Agerpres). — După 
instituirea stării de urgentă ne în
treg teritoriul Republicii Sud-Afri- 
cane. guvernul rasist de la Pretoria 
a impus restricții si în ce privește 
activitatea ziariștilor, mai ales în 
localitățile si zonele unde au loc ma
nifestații ale populației majoritare, 
informează agențiile United Press 
International și France Presse. Sînt 
interzise, de asemenea, publicarea de 
articole considerate de autorități 
drept ..subversive", iar coresponden
ții presei străine vor avea același re
gim restrictiv în deplasările lor ca 
si cei locali.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.. 
Javier Perez de "Cuellar, a transmis 
ambasadorului sud-african pe lingă 
Națiunile Unite dezamăgirea sa fată 
de reinstituirea stării de urgentă în 
Republica Sud-Africană. El a cerut 
guvernului de la Pretoria să dea do
vadă de maximă reținere cu prilejul 
ceremoniilor ce vor marca comemo
rarea masacrelor din urmă cu 10 ani, 
de la Soweto.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— Comitetul special al O.N.U. îm
potriva apartheidului a dat publici
tății o declarație în care afirmă că 
„este șocat și indignat" aflînd de 
reinstaurarea de către regimul sud- 
african a legislației de urgență. 
Aceasta conferă practic o putere 
absolută așa-numitelor forțe de secu
ritate pentru arestarea de persoane 
fără mandat și fără judecată, autorii 
unor asemenea acte fiind la adăpost 
de orice sancțiune sau responsabi
litate. Declarația informează că, în 
urma unor masive raiduri întreprin
se zilele trecute în întreaga țară, 
sute de lideri și activiști antiapart- 
heid au fost arestați.

Comitetul cere întregii comunități 
internaționale să adopte măsuri con
crete pentru izolarea regimului de 
apartheid, obligîndu-se să se con
formeze prevederilor documentelor 
Națiunilor Unite privind abolirea 
segregației rasiale în Africa de Sud.

BONN 13 (Agerpres). — Țările 
membre ale C.E.E. cu reprezentanțe 
diplomatice în R.S. Africană își vor 
închide ambasadele la 16 iunie, în 
semn de protest față de decretarea 
stării de urgență și perpetuarea po
liticii de apartheid a regimului de 
la Pretoria, a anunțat M.A.E. din 
R.F.G. Potrivit agenției Reuter, ziua 
de 16 iunie a fost aleasă în mod 
simbolic, întrucît . ea coincide cu 
împlinirea a 10 ani de la masacrul 
de la Soweto, cînd poliția sud-afri- 
cană a ucis sute de persoane.

LONDRA 13 (Agerpres). — Minis
terul de Externe al Marii Britanii 
și-a făcut cunoscută dezamăgirea 
față de măsura guvernului de la 
Pretoria de a introduce legea de 
urgență pe întreg teritoriul sud-afri- 
can. „Această măsură va face mai 
dificilă deschiderea unui dialog au
tentic în Africa de Sud" — sublinia
ză Foreign Office-ul. Ca urmare. 
Marea Britanie va reconsidera pozi
ția sa de a se opune unor sancțiuni 
severe împotriva R.S.A., precizează 
agenția Associated Press.

LISABONA 13 (Agerpres). — Gu
vernul portughez a dat publicității 
o declarație cu privire la recentele 

analizat stadiul îndeplinirii prevede
rilor sesiunii anterioare, âu convenit 
noi măsuri pentru creșterea schim
burilor comerciale și au identificat 
domenii de interes comun pentru 
inițierea unor acțiuni de cooperare.

măsuri introduse de autoritățile ra
siste sud-africane, informează agen
ția United Press International. „Por
tugalia urmărește cu preocupare 
orice indiciu privind creșterea ten
siunii în Africa de Sud", a subliniat 
un purtător de cuvînt al Ministeru
lui de Externe lusitan.

CANBERRA 13 (Agerpres). — Aus
tralia își va închide oficiul diploma
tic de la Capetown în ziua de 16 
iunie — ziua Soweto — în semn de 
protest față de politica guvernului 
rasist de la Pretoria și de solidari
tate cu lupta militanților împotriva 
apartheidului, a anunțat ministrul 
de externe în exercițiu, Gareth 
Evans. Guvernul australian condam
nă cu toată fermitatea măsurile re
gimului de la Pretoria, care neagă 
drepturile fundamentale ale negrilor 
din Africa de Sud și exprimă con
vingerea că decretarea stării de ur
gență va fi de natură să înrăută
țească și nu să rezolve problemele 
R.S.A. Aniversarea zilei Soweto — 
a arătat Evans — scoate în evidență 
cu pregnanță sporită necesitatea de 
a se pune capăt situației dramatice 
și violenței din această țară.

PRETORIA 13 (Agerpres). — Deși 
folosirea mijloacelor de informare 
în masă pentru exprimarea puncte
lor de vedere ale opoziției din Re
publica Sud-Africană intră sub in
terdicțiile stării de urgență decreta
te de autoritățile rasiste de la Pre
toria, valul de critici la adresa po
liticii de teroare la care recurge 
regimul nu poate fi împiedicat să 
fie cunoscut de opinia publică, atît 
din R.S.A., cât și cea internațio
nală.

Un purtător de cuvînt al Partidu
lui Federal Progresist a declarat că 
prin măsura instituirii stării de ur
gență „guvernul a admis că nu poa
te controla țara decit apelînd la 
puteri excepționale" — informează 
agenția U.P.I. Un reprezentant în 
parlament al grupului asiatic a ară
tat că prin măsura extremă adopta
tă de guvern se demonstrează că 
„situația a scăpat de sub controlul 
autorităților".

Societatea ziariștilor sud-africani 
a dat publicității la Johannesburg o 
declarație în care condamnă preve
derile draconice ale stării de ur
gență, în virtutea căreia se inter
zice dreptul elementar al opiniei 
publice sud-africane de a afla ce se 
întîmplă în țară. Helen Suzman, un 
lider al opbziției albe, a declarat că 
măsura extremă la care au recurs 
guvernanții „va avea un efect ne
gativ și mai mare asupra situației 
economice și așa precare din R.S.A.". 
Episcopul Desmond Tutu a arătat 
că, în mod contrar, prin instituirea 
stării de urgență, guvernul a pier
dut controlul situației.

Tom Sebina. purtătorul de cuvînt 
al Congresului Național African 
(A.N.C.), a declarat la Lusaka: „Re
gimul de la Pretoria se pregătește 
pentru o confruntare cu poporul, 
dar el nu mai are mijloacele de a 
controla situația, generîndu-și pro
priile sale dificultăți". Poporul negru 
se va ridica cu milioanele și va 
face din marea grevă de la 16 iunie 
(cînd se va comemora 10 ani de la 
masacrul din Soweto) cea mai im
presionantă demonstrație de forță și 
unitate — a adăugat purtătorul de 
cuvînt al A.N.C.

Ședința Adunării Federale 
a R.S. Cehoslovace

PRAGA 13 (Agerpres). — In ca
drul ședinței de vineri a Adunării 
Federale a R.S. Cehoslovace, depu
tății celor două camere — Camera 
Poporului și Camera Națiunilor — 
l-au reales in funcția de președinte 
al forului legislativ suprem pe 
Alois Indra, membru al Prezidiului 
C.C. al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, relatează agenția C.T.K.

ORIENTUL MIJLOCIU
DAMASC 13 (Agerpres). — Vice

președintele Siriei, Abdel Halim 
Khaddam, a avut la Damasc convor
biri cu primul ministru al Libanului, 
Rashid Karame, cu alte oficialități 
și oameni politici libanezi. Au fost 
discutate aspecte legate de diver
gențele dintre diferitele fracțiuni li
baneze, care au dus la ciocnirile din 
Beirutul de vest, ca și modalitățile 
de natură să asigure încetarea lupte
lor dintre combatanții palestinieni și 
milițiile organizației „Amal" în zona 
taberelor de refugiați palestinieni de 
la Sabra, Shatila și Bourj El Ba- 
rajneh.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Vineri, 
In zona taberelor de refugiați pales
tinieni din sudul capitalei libaneze 
au avut loc lupte intense între mi
liții ale Organizației politico-militare 
„Amal" și combatanți palestinieni, 
folosindu-se mortiere și rachete. Po
trivit agenției A.P.. care citează sur
se ale politiei libaneze. în cursul 
luptelor din timpul zilei și-au pier
dut viata trei persoane. în timp ce 
26 au fost rănite. Violențele care 
continuă cu intensitate în zona aces
tor tabere de 19 zile s-au soldat 
pînă acum cu 95 de morți și 509 
răniți, a anunțat poliția libaneză. Pe 
de altă parte, în Beirutul de vest, 
persoane înarmate au lansat grena
de antitanc asupra studiourilor de 
televiziune controlate de milițiile 
„Amal".

Lupte intense au fost semnalate 
în cursul zilei de vineri și în Valea 
Bekaa. în zona localității Mashgara, 
între miliții libaneze rivale, soldate 
cu moartea a nouă persoane și ră
nirea a 74. informează agențiile in
ternaționale de presă.

LA TIRANA a avut loc semnarea 
unui acord de cooperare tehnico- 
științifică între guvernele Albaniei 
Si Turciei. Agenția A.T.A. adaugă 
că reprezentanții celor două țări au 
semnat si un acord fitosanitar.

LA LAUSANNE s-a desfășurat 
cea de-a treia intilnire a delegați- 
lor Comitetului International Olim
pic și ai comitetelor olimpice din 
Nordul și Sudul Coreei informează 
agenția A.C.T.C. Cu acest prilej au 
fost discutate diferite probleme 
privind găzduirea în comun de că
tre Nordul și Sudul Coreei a celei 
de-a 24-a ediții a Jocurilor Olimpice.

MODIFICĂRI IN GUVERNUL 
AUSTRIAC. Cancelarul federal al 
Austriei. Franz Vranitzky. a anun
țat. vineri, modificările în compo
nenta guvernului său. Potrivit a- 
gențiilor Associated Press și 
France Presse. în funcția de minis

Vizita delegației II. T. C. în R. P. Polonă
VARȘOVIA 13 (Agerpres). — To

varășul Nicu Ceaușescu. membru 
supleant al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., care con
duce delegația Uniunii Tineretului 
Comunist aflată în vizită în R. P. 
Polonă, s-a ințilnit succesiv cu Jozef 
Czyrek, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., și Zbigniew 
Gertych, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

în cadrul întîlnirilor, desfășurate 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au fost evocate bunele relații de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două partide, țări și popoare, care 
s-au extins și amplificat în mod 
continuu pe baza înțelegerilor 
convenite între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste

Prin dialog — la soluționarea problemelor 
fundamentale ale păcii și dezvoltării

O cu vin ta re a secretarului general al C.C. al P. C. Chinez
BONN 13 (Agerpres). — Vorbind 

la un dineu oferit de președintele 
Partidului Social Democrat, Wiily 
Brandt, secretarul general al C.C. al 
P.C. Chinez, Hu Yaobang, a apre
ciat că dialogul este o tendință a 
epocii actuale și că este extrem de 
periculos să ai încredere oarbă în 
forțele militare și să cauți la nesfîr- 
șit supremația militară pentru a 
continua confruntarea.

Secretarul general al C.C. al P.C. 
Chinez și-a exprimat, în context, 
convingerea că partidele politice cu

Necesitatea restabilirii și întăririi încrederii 

în raporturile economice internaționale
— subliniată de secretarul general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— Necesitatea adoptării unor măsuri 
urgente pentru restabilirea și întări
rea încrederii în raporturile econo
mice internaționale este evidențiată 
într-un raport al secretarului gene
ral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, difuzat la sediul din New 
York al Națiunilor Unite. Documen
tul reliefează că dezvoltarea colabo
rării economice reciproc avantajoase 
și egale între toate statele comuni

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

tru al afacerilor externe a fost 
numit Peter Jankowitsch. în locul 
lui Leopold Gratz, care și-a pre
zentat anterior demisia. Un alt de- 
misionar. Giinter Haiden. ministru 
al agriculturii, a fost înlocuit cu 
Erich Schmidt, iar locul actualului 
cancelar, anterior ministru de fi
nanțe, a fost luat de Ferdinand La- 
cina. Noul cabinet își va începe 
activitatea oficial la 16 iunie.

GREVA GENERALA ÎN ARGEN
TINA. Ța chemarea Confederației 
Generale a Muncii (C.G.T.), în Ar
gentina a început vineri o grevă ge
nerală în sprijinul revendicărilor 
privind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale maselor — 
transmite agenția Prensa Latina. 
Se precizează că toate sindicatele 
argentiniene, precum și o serie de 
formațiuni politice de opoziție și-au 
exprimat adeziunea față de miș
carea revendicativă lansată de 
C.G.T.

România, șl tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone. în acest con
text s-au evidențiat raporturile de 
colaborare pe multiple planuri care 
se dezvoltă între tineretul român și 
tineretul polonez, ca un aport 
concret la cauza socialismului, pă
cii. înțelegerii și colaborării inter
naționale.

A fost exprimată dorința ca, în 
viitor, acționîndu-se în spiritul re
zultatelor convorbirilor la cel mai 
înalt nivel, colaborarea bilaterală 
între organizațiile de tineret, stu- 
denți. și copii din România și Po
lonia să cunoască o continuă dez
voltare și extindere.

La încheierea vizitei a fost sem
nat programul de colaborare dintre 
U.T.C. și organizațiile de tineret din 
Polonia pentru perioada 1986—1987.

ideologii diferite pot coopera în pro
blemele fundamentale ale păcii șî 
dezvoltării. Apreciind drept o ten
dință istorică ireversibilă cererile 
privind modificarea actualei ordini 
economice internaționale, el a arătat 
că dezvoltarea economiei mondiale, 
inclusiv prosperitatea țărilor dezvol
tate, nu poate fi întemeiată pe să
răcia și rămînerea în urmă a na
țiunilor în curs de dezvoltare și pe 
decalajul crescînd dintre Nord și 
Sud.

tății mondiale reprezintă un factor 
major pentru crearea unei baze ma
teriale trainice a coexistenței pașni
ce, eliminarea pericolului unui răz
boi nuclear și consolidarea păcii pe 
întreaga planetă. Atingerea acestui 
țel, arată raportul, impune elimina
rea oricăror manifestări de agresiu
ne economică — presiuni comerciale, 
embargo comercial, boicot, blocadă 
economică — acțiuni ce constituie 
încălcări ale normelor dreptului in
ternațional și ale Cartei O.N.U.

GUVERNUL MARII BRITANII 1 
A HOTARÎT DIZOLVAREA PAR- . 
LAMENTULUI LOCAL DIN PRO
VINCIA IRLANDA DE NORD, pe I 
motiv că acesta nu a fost în 
măsură „să-și îndeplinească atri- I 
buțiile", respectiv să elaboreze o | 
soluție care să pună capăt conflic
tului dintre comunitățile protestan- ■ 
tă și catolică din Ulster.
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ACTIVITATEA COMPLEXULUI 
SPAȚIAL SOVIETIC. De la Cen- I 
trul de dirijar# a zborurilor cos- | 
mice, agenția T.A.S.S. transmite că 
s-au împlinit trei luni de cind cos- i 
monauții sovietici Leonid Kizim și I 
Vladimir Soloviov se află pe o or- 1 
bită circumterestră. In prezent, la . 
bordul complexului spațial „Sa- I 
liut-7" — „Soiuz T-15" — „Cos- 1 
mos-1 686“ ei continuă experimen- . 
tele științifice prevăzute în pro
gram. In afara lor, cosmonauta • 
execută diferite exerciții fizice, . 
printre care cele cu bicicleta ergo- I 
metrică și cu banda rulantă. După • 
trei luni de activitate în spațiu. . 
cei doi cosmonauți sînt sănătoși și 
se află în deplină capacitate de * 
muncă, transmite agenția. „Săliut- . 
7“ continuă să evolueze pe orbită 
conform graficului. •
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• Cursa înarmărilor absoarbe aproximativ 6 la sută din produsul social global 
mondial ® In prezent, în această cursă sînt irosite 1,9 milioane dolari pe mi
nut, circa 115 milioane dolari pe oră sau 2,7 miliarde dolari pe zi • Cheltuie
lile pentru construirea unui submarin nuclear sînt suficiente pentru a asigura 
învățămîntul primar pentru 160 milioane copii din țări în curs de dezvoltare
• „Cînd se risipesc uriașe mijloace financiare pentru noile sisteme racheto-

nucleare înseamnă că are loc o revizuire totală a valorilor’1

Dezarmarea, reducerea cheltuielilor militare 
- dezideratul vital al tuturor popoarelor!

LUĂRI DE POZIȚIE, ARTICOLE, COMENTARII DIN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Ziarul nostru a publicat documentele recentei Consfătuiri a Comite
tului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, 
documente care cuprind obiective de o mare însemnătate, menite să 
contribuie la intensificarea luptei popoarelor pentru înlăturarea amenin
țării unui conflict nuclear pustiitor, pentru deschiderea unui proces au
tentic de dezarmare și întărire a păcii în Europa și în întreaga lume.

In propunerile avansate de consfătuire se regăsesc idei, cerințe, 
măsuri în sprijinul cărora România socialistă s-a pronunțat și se pro
nunță consecvent, fiind cunoscute inițiativele și demersurile multiple 
prezentate de țara noastră de-a lungul anilor.

Pornind de la conștiința pericolului cursei înarmărilor, opinia pu
blică de pe toate meridianele iși exprimă tot mai puternic, printr-o 
largă paletă de manifestări, voința stăvilirii înarmărilor, în primul rînd 
a înarmărilor nucleare, înghețării și reducerii cheltuielilor militare și 
orientării fondurilor astfel eliberate spre soluționarea problemelor eco
nomice și sociale ale umanității.

Reflectînd asemenea cerințe, mijloace de Informare în masă de pe 
diferite meridiane se fac ecoul unor inițiative și aprecieri în această 
direcție, din care redăm scurte extrase.

TIME
Pe primul plan - 

reducerea și lichidarea 
armelor nucleare !

„Consecințele unei conflagrații nu
cleare ar fi devastatoare pentru în
treaga planetă" : aceasta este — după 
cum arată revista americană „TIME"
— concluzia unui studiu efectuat de 
două grupuri de oameni de știință 
din S.U.A. — unul condus de astro
nomul Carl Sagan, de la Universita
tea Corneli, iar celălalt de biologul 
Paul Ehrlich, de la Universitatea 
Stanford. Studiul — continuă revista
— are la bază ipoteza in care, într-un 
război nuclear, in emisfera nordică 
s-ar folosi încărcături insumind 
5 600 de megatone, din cele peste 
20 000 existente în arsenalele actua
le (o megatonă echivalează cu pu
terea explozivă a unui milion de 
tone de trinitrotoluen). Rezultatul 

Imediat al detonării unei asemenea 
puteri explozive ar fi proiectarea in 
atmosferă a unei cantități de 1,2 
miliarde tone de praf și fum. care 
s-ar propaga rapid, învăluind întrea
ga planetă. Un asemenea văl dens 
de praf și fum ar bloca peste 90 la 
sută din razele soarelui, ceea ce ar 
determina o scădere a temperaturii 
pină la minus 25 grade Celsius, in 
cazul in care in emisfera nordică ar 
fi vară. La această temperatură, 
culturile agricole și vegetația ar fi 
distruse, iar oamenii care ar supra
viețui exploziilor și radiațiilor ar 
pieri de foame și frig. Și in emis
fera sudică, stratul de ozon protec
tor din stratosferă, care oprește ra
diația ultravioletă nocivă, ar fi a- 
proape în întregime distrus. Radia
ția ultravioletă ar distruge in cea 
mai mare parte planctonul, organis
mele unicelulare, care formează baza 
vieții oceanice.

„Intre concluziile politice ale aces
tui studiu — arată revista — este 
aceea că la negocierile de dezarma
re nu trebuie avut in vedere doar 

obiectivul unei înghețări a arsenale
lor nucleare, ci reducerea radicală, 
reală a acestora, lichidarea lor“.

perspectives
Cheltuielile militare - 

o risipă 
profund irațională, 

o grea povară 
pe umerii popoarelor
Șl, totuși, cursa înarmărilor con

tinuă. Zilnic, știrile transmise de 
presa internațională vin să confirme 
escaladarea cheltuielilor militare, 
care aruncă pe umerii popoarelor o 
grea povară, are serioase implicații 
sociale, așa cum menționează și bu
letinul „PERSPECTIVES", editat de 
O.N.U. Subliniind că „sectorul mili
tar absoarbe aproximativ 6 la sută 
din produsul social global al tutu
ror statelor", buletinul arată : „De 

producția de arme sînt legați, direct 
sau indirect, 50 milioane de oameni, 
20 la sută dintre aceștia fiind ingi
neri și muncitori de înaltă calificare. 
Industria de armament și cheltuie
lile militare neproductive constituie 
cea mai mare piedică în calea 'pro
gresului social, a dezvoltării sta
telor".

Publicația respectivă inserează și 
datele studiului încheiat in S.U.A. 
de grupul de cercetare economică 
„World Priorities", care evidențiază 
caracterul nefast al cursei înarmări
lor asupra programelor sociale ale 
statelor. Astfel, se menționează că 
„pentru construirea unui submarin 
nuclear se irosesc fonduri suficiente 
pentru a asigura unui număr de 160 
milioane copii din țări în curs de 
dezvoltare posibilitatea învățământu
lui primar, tn momentul de fată — 
se arată tn studiul menționat — 
cursa înarmărilor înghite 1,9 milioa
ne dolari pe minut, circa 115 milioa
ne pe oră sau 2,7 miliarde dolari pe 
zi. Or, calcule la fel de exacte arată 
că o zi fără cheltuieli militare ar 

salva de la moarte prin inaniție 17 
milioane de copii".

„Ca atare — subliniază in conti
nuare buletinul -Perspectives» — 
nimic nu este mai necesar astăzi 
decit să fie oprit cursul periculos 
spre o catastrofă militară, să fie 
frinată cursa aberantă a înarmări
lor. Totodată, este necesar ca fondu
rile și mijloacele eliberate prin mă
suri de dezarmare, să fie folosite in 
scopul dezvoltării tuturor statelor, al 
lichidării subdezvoltării și progresu
lui general contemporan".

rUnitâ
Amplă 

mișcare populară 
împotriva prezenței 
rachetelor în Europa
Ample acțiuni se desfășoară, în 

cadrul Anului Internațional al Păcii, 
pe continentul european, participan- 
ții pronunțindu-se pentru oprirea 
amplasării rachetelor nucleare și re
tragerea celor existente, pentru li
chidarea tuturor armelor din Eu
ropa.

„Prezenta în Europa a rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
constituie un pericol serios atît. pen
tru continentul nostru, cit și pentru 
întreaga lume" — scrie ziarul italian 
„L’UNITA". „Aceasta — continuă zia
rul — preocupă in mod deosebit opi
nia publică din țările europene, care 
se pronunță cu tot mai mare hotă- 
rîre pentru încetarea amplasării de 
noi rachete, retragerea celor exis
tente și lichidarea tuturor armelor 
nucleare. După cum s-a văzut, în
ceperea amplasării rachetelor n-a 
dus la slăbirea activității mișcărilor 
antinucleare, ci la intensificarea ei.

O dată cu Intrarea în funcțiune și 
amplasarea rachetelor la baza de la 
Comiso, a început o nouă fazi a 
luptei mișcărilor pentru pace de pe 
tot cuprinsul Italiei, o fază destina
tă tă radicalizeze conștiințele mase
lor, să promoveze noi șt importante 
acțiuni. Ca urmare, pe tot cuprinsul 

țării au avut loc ample demonstrații, 
campanii de stringeri de semnături 
pe Apeluri pentru oprirea amplasă
rii rachetelor și retragerea celor 
existente. A fost organizat chiar și 
un referendum popular, în cadrul 
căruia 83 la sută din participantă 
s-au pronunțat împotriva instalării 
rachetelor în Italia și, in general, 
pe continentul european.

Asemenea acțiuni de masă au avut 
loc și in alte țări — în R.F. Ger
mania, Marea Britanie, Belgia și 
Olanda. / Pretutindeni, popoarele se 
pronunță pentru pace, pentru dezar
mare, pentru încredere și securitate, 
încrederea nu se poate baza pe arme 
de distrugere în masă și pe intimi
dare, ci pe reducerea și lichidarea 
armelor".

FRANCE PRESSE
Crește opoziția 

față de 
„războiul stelelor”

într-un comentariu al agenției 
„FRANCE PRESSE" este evidenția
tă opoziția din Statele Unite față de 
proiectele de militarizare a spațiului 
cosmic. Agenția arată : „Programul 
american „Inițiativa de apărare stra
tegică» (SDI), sau „războiul stele
lor» este din ce in ce mai criticat 
în Statele Unite. 46 de senatori — 
intre care nouă republicani — au ce
rut o reducere drastică a cheltuielii- 
lor afectate cercetărilor pentru pro
iectele SDI, care într-o primă etapă 
se ridică la 26 miliarde dolari, ur- 
mînd ca apoi să atingă 70 miliarde 
dolari. Cu puțină vreme în urmă, 
peste 6 500 de cercetători americani, 
între care 15 laureati ai Premiului 
Nobel, și-au exprimat opoziția față 
de cercetările din cadrul acestui pro
gram. apreciindu-le drept pericu
loase. Acești savanti. aparținînd 
secțiilor de fizică ale celor mai re
numite universități americane, au 
semnat un angajament de a nu 
participa la cercetările din cadrul 
programului SDI, O parte însemna

tă a comunității științifice americane 
manifestă serioase îndoieli in ceea 
ce privește acest program".

Puternice critici la adresa proiec
tului SDI se fac auzite și in rîndul 
aliaților S.U.A., numeroși savanți și 
specialiști în acest domeniu expri- 
mîndu-și îngrijorarea față de peri
colul grav pe care ii creează pentru 
omenire prin intensificarea cursei 
înarmărilor.

Bails Wil
Forțe tot mai 

numeroase se ridică 
în apărarea vieții

In marile acțiuni din cadrul Anu
lui Internațional al Păcii, pentru 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare sînt angajate cele mai 
largi pături sociale. Ziarul britanic 
„DAILY MAIL" a inserat in pagi
nile sale un articol consacrat acțiu
nii medicilor, asistentelor medicale 
și a altor lucrători din sistemul de 
ocrotire a sănătății din Marea Bri
tanie împotriva armelor nucleare, în 
apărarea dreptului suprem al oame
nilor la pace, la viață. „Cadrele me
dicale sînt indignate de declinul 
serviciilor de ocrotire a sănătății, din 
cauza insuficientelor mijloace finan
ciare ca rezultat al creșterii cheltuie
lilor militare" — scrie ziarul. Pre
ședintele «Mișcării medicilor», dr. 
Steven Farrow, a explicat că atunci 
cînd se cheltuiesc atîtea fonduri 
pentru programul de rachete nu
cleare «Trident», ignorîndu-se, în 
același timp necesitățile ocrotirii să
nătății, înseamnă că are loc o «revi
zuire totală a valorilor». „De aceea 
— a spus profesorul Douglas Black, 
unul din cei mai cunoscuți medici 
britanici, inițiatorul acțiunii — miș
carea trebuie să cucerească inimile 
și mintea oamenilor pentru a se 
preîntimplna pericolul nuclear !".

Grupaj realizat de
Nicolae PLOPEANU


