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Campania agricolă de vară
desfășurată exemplar!

• Specialiștii să urmăreas 
că permanent stadiul coace 
rii lanurilor, pentru a se 
trece operativ la seceriș

Miercuri 18 iunie 1986 Prima ediție 6 PAGINI 50 BANI

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICA

• Pretutindeni să se asi 
gure funcționarea la întrea 
ga capacitate a combinelor, 
mijloacelor de transport 
a celorlalte utilaje

realizat ritmic, integral la toate sortimentele !
AZI, DESPRE PRODUCȚIA DE UTILAJE TEHNOLOGICE

In 
județe __  _____ ____ ____ _  „__ .... __ .___________ , _
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, evidențiind că 
realizările obținute in cele cinci luni din anul 1986 sint Îmbucurătoare, 
ceea ce demonstrează că am inceput bine acest an și noul cincinal, a 
subliniat necesitatea de a se acționa cu fermitate în toate Întreprinderile 
și ramurile industriei pentru îndeplinirea integrală, la toți indicatorii can
titativi și calitativi, de eficiență a planului pe acest an.

Desigur, in acest context, o importanță deosebită are îndeplinirea rit
mică, riguroasă, a planului la producția fizică și cu prioritate a planului 
la export, în strinsă concordanță cu cerințele majore ale economiei na
ționale, ale dezvoltării generale a țării. Tocmai de aceea, in sondajul de 
azi al „Scinteii" ne-am propus să ne referim la modul in care se reali
zează producția de utilaje tehnologice destinate industriei chimice.

De ce ne-am oprit asupra acestui sector de activitate ? Să reținem, în 
primul rind, că pentru construirea și punerea in funcțiune la termen și 
chiar mai devreme a unor capacități noi de proddcție in industria chimică 
este nevoie ca toate utilajele tehnologice să fie executate și livrate ritmic, 
conform contractelor. în al doilea rind. pentru că utilajele tehnologice sint 
mult solicitate Ia export, fapt care impune să se acționeze cu prompti
tudine in vederea îndeplinirii integrale a sarcinilor in acest domeniu. Ca 
atare, în toate întreprinderile producătoare de utilaj tehnologic este ne
cesar să se acționeze cu stăruință și răspundere pentru realizarea ritmică, 
la toate sortimentele, a planului la producția fizică.

cadrul recentelor vizite de lucru efectuate în cele trei 
din nordul_ Transilvaniei și in județul Brașov, tovarășul

„ÎN ACEASTA LUNA VOM RE
CUPERA TOATE RESTANȚELE". 
Situația cu privire la îndeplinirea 
planului la producția de utilaj chi
mic ne-a fost prezentată de tovară
șul Mihai Martinescu, director cu 
probleme de plan-producție în ca
drul Centralei industriale de utilaj 
chimic și alimentar, care ne-a spus :

— Pe ansamblul centralei. în cinci 
luni din acest an am înregistrat 
o restanță de circa 900 tone utilaje 
tehnologice. Trebuie arătat că a- 
ceastă rămînere în urmă se dato
rează în mare parte lipsei unor ma
teriale și în special a unor produse 
metalurgice : țevi și table de diverse 
dimensiuni și calități. Dat fiind fap
tul că utilajele pe care le fabricăm 
sint destinate unor sectoare priori
tare ale 
executate 
calitativ, 
probleme 
nare pe 
acuitate, 
și-au onorat integral sarcinile 
le-au revenit se numără întreprin
derea de țevi ..Republica" din Capi
tală. întreprinderea „Oțelinox" Tir- 
goviște. Combinatul siderurgic Ga
lați. întreprinderea de țevi din Ro
man ș.a. Trebuie să recunoaștem însă 
că nici activitatea unor întreprinderi 
din centrala noastră nu s-a desfă
șurat totdeauna corespunzător.

— Care sînt aceste întreprinderi ?
— Este vorba de Întreprinderea de 

utilaj chimic din Ploiești, restantă 
cu 181 de tone, și întreprinderea de 
utilaj chimic și forjă Rîmnicu Vil- 
cea, care are o rămînere în urmă 
de 763 tone. în cadrul consiliului 
oamenilor muncii din centrală am

analizat în detaliu situația existentă 
în toate unitățile și am stabilit o 
serie de măsuri menite să ducă la 
folosirea mai bună a capacităților 
de producție, întărirea ordinii și dis
ciplinei, mai buna programare a pro
ducției, în așa fel incît planul să fie 
realizat integral zi de zi. iar res
tanțele să fie recuperate neîntîrziat. 
Angajamentul nostru este ca pină la 
sfîrșitul lunii iunie să lichidăm în

Sondajul ’SCÎIltfiii 
in actualitatea

economiei, că ele trebuie 
ritmic și la un înalt nivel 
se impun rezoLvate citeva 
de cooperare și aprovizio- 
care noi le resimțim cu 
Printre unitățile care nu 

ce

economică

totalitate restantele la utilajele teh
nologice.

EXEMPLUL FRUNTAȘILOR TRE
BUIE NEÎNTÎRZIAT URMAT. Fără 
îndoială. în multe întreprinderi din 
cadrul centralei de resort s-a acu
mulat o bună experiență în ce pri
vește îndeplinirea planului la pro
ducția fizică. O demonstrează cu 
prisosință utilajele și instalațiile de 
înaltă complexitate tehnică livrate 
combinatelor petrochimice din Bor- 
zești, Midia-Năvodari. Teleajen ș.a., 
multe dintre ele realizate pentru 
prima dată în tara noastră. Astfel, 
colectivul de la întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița roșie" din Ca
pitală și-a îndeplinit planul la toți 
indicatorii, livrînd suplimentar bene
ficiarilor internț și partenerilor 
străini utilaje în valoare de peste

9 milioane lei. Cum s-a reușit acest 
lucru ? Asa. cum ne relata sub- 
inginerul Marian Trașcă, șeful sec
ției cazangerie III, acest succes se 
datorează în principal unei judicioa
se pregătiri a fabricației, care a fost 
efectuată din timp. încă de anul, 
trecut. O altă măsură constă în re
distribuirea forței de muncă pe cele 
trei schimburi pentru utilizarea cu 
indici superiori a capacităților de 
producție și organizarea de brigăzi 
complexe de fabricație, compuse din 
lăcătuși, și sudori. Totodată, au 
introduse o serie de tehnologii 
de mare productivitate.

Intens s-a muncit in perioada 
a trecut de la inceputul anului și la 
întreprinderea de utilaj tehnologic 
din Buzău. După cum ne preciza 
inginerul Constantin Tudose, direc
torul comercial al întreprinderii, 
în cinci luni din acest an. planul 
la producția fizică a fost depășit cu 
106 tone utilaj chimic, in condițiile 
sporirii productivității muncii cu 
3 000 lei pe persoană și înregistrării 
unor importante economii de metal, 
energie electrică și combustibil. Re
zultatele obținute se datoresc măsu
rilor luate pentru reorganizarea flu
xurilor tehnologice la sectorul vase 
propan, la cel de filtre cu saci pen
tru export și de execuție a fitingu- 
rilor. O realizare deosebită a specia
liștilor de aici o reprezintă amena
jarea laboratorului pentru repararea 
aparaturii de control nedistructiv, 
conceput și executat cu forțe pro
prii, precum și introducerea tehnicii 
de calcul electronic în procesul de 
lansare în fabricație a comenzilor.

DE CE TIPIZAREA PRODUSE
LOR NU IESE DIN TIPARELE RU
TINEI ? Așa cum am arătat, cea 
mai mare parte din restantele acu
mulate la nivelul centralei de re
sort se regăsesc la întreprinderile de 
profil din Ploiești și Rimnicu Vîlcea. 
Este adevărat, aceste unități s-au 
confruntat cu o serie de greutăți 
în realizarea ritmică a producției fi
zice, ca urmare a nellvrării la ter
men de către unii furnizori a țevi
lor și tablelor contractate. Dar tot 
atît de adevărat este că, in fiecare 
din aceste întreprinderi, dacă s-ar fi 
acordat o mai mare atenție bunei 
organizări și disciplinei muncii, res
tanțele^ ar fi fost mult mai mici. 
Avem în vedere în special faptul că 
nu totdeauna zestrea tehnică din a- 
ceste unități a fost folosită la în
treaga capacitate, indicele de utili
zare a mașinilor-unelte fiind mai 
mic decît cel planificat. Ce se în
treprinde în prezent pentru accelera
rea ritmului de lucru și recuperarea 
cît mai grabnică a restanțelor ?

Au îndeplinit

planul pe primul

semestru

(Continuare în pag. a IU-a)

fost 
noi.

care

22 de unități economice 
din județul Vaslui

Acționind susținut, in spiritul 
orientărilor și indicațiilor date 
de secretarul general al parti
dului. oamenii muncii din in
dustria județului Vaslui obțin 
rezultate remarcabile in îndepli
nirea și depășirea sarcinilor e- 
conomice in acest prim an al 
actualului cincinal. Ca rezultat 
al unei mai bune organizări a 
muncii, utilizării la intreaga ca
pacitate a utilajelor din dotare, 
valorificării superioare'a mate
riei prime și materialelor, co
lectivele din 22 de unități eco
nomice vasluiene și-au îndepli
nit înainte de termen planul 
la producția-marfă industrială 
pe primul semestru din acest •, 
an. Avansul de timp cîștigat le 
va da posibilitatea acestor des
toinice colective muncitorești, 
între care se numără cele ale 
întreprinderilor de materiale 
izolatoare, de aparate de măsu
ră și control și „Mecanica" din 
municipiul reședință de județ, 
de abrazive, de elemente pneu
matice si aparate de măsură din 
Birlad. de tricotaje din Huși și 
altele, să realizeze și să livreze 
suplimentar, pină la finele lunii, 
produse de mare utilitate eco
nomiei naționale în valoare de 
280 milioane lei. obținute în cea 
mai mare parte pe seama creș
terii productivității muncii. 
(Petru Necula, corespondentul 
„Scinteii").

14 unități economice 
din județul Brăila

Colectivele muncitorești 
14 unități economice brăilene 
raportează îndeplinirea in a- 
vans a sarcinilor de plan la 
producția-marfă industrială pe 
primul semestru al anului. 
Pină la finele lunii iunie vor 
fi realizate suplimentar pro
duse în valoare de peste 240 
milioane lei, spor ce se va 
obține pe seama creșterii pro
ductivității muncii, aplicării 
măsurilor privind modernizarea 
proceselor de producție. Prin
tre unitățile cu rezultate deo
sebite se evidențiază Combina
tul de fibre, celuloză și hirtie. 
Antrepriza de construcții-mon- 
taj și reparații pentru industria 
chimică. Trustul antrepriză ge
nerală de construcții indus
triale, Antrepriza montaj uti
laje chimice. (Candiano Pri- 
ceputu, corespondentul „Scîn- 
teii").
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La întreprinderea „Automatica" din București se realizează o serie de echipamente care vor permite viitorilor roboți 
să satisfacă exigențele modernizării producției Foto : S. Cristian

CLUJ : Producție 
suplimentară la export

Acțiunile și măsurile între
prinse de colectivele de oameni 
ai muncii din unitățile econo
mice ale județului Cluj pentru 
realjzarea producției destinate 
exportului se concretizează in 
fabrica,ea și livrarea la termen 
sau în avans a unor impor
tante cantități de produse con
tractate cu partenerii externi. 
Produsele realizate de către 
unitățile din județ, între care 
utilaje tehnologice, termoener- ’ 
getice și pentru industria chi
mică, produse ale industriei 
electrotehnice, mașini și insta
lații penjru industria alimen
tară, produse chimice, materi
ale de construcții, produse din 
ceramică fină și sticlărie, con
fecții, tricotaje, medicamente și 
altele, sînt exportate in peste 
60 de țări. La această dată, un 
număr de 20 unități au reușit 
nu numai să-și onoreze con
tractele. ci să și livreze peste 
prevederile de plan produse in 
valoare de 35 milioane lei. De
pășiri mai mari au înregistrat 
întreprinderea de materiale de 
construcții, „Electroceramica", 
Combinatul de lianți și mate
riale refractare din Turda. în
treprinderile „Sinterom", „Ar
mătura", „Carbochim" și între
prinderea mecanică de material 
rulant „16 Februarie" din Cluj- 
Napoca. (Marin Oprea, cores
pondentul „Scinteii").

Prolog contras dintr-un 
dialog mai amplu cu un 
grup de inventatori :

— Ce nu va putea face mașina ?
— Nu va putea ride din 

toată inima — pentru că 
nu o are. Nu va putea face 
asociații de idei — pentru 
că nu le are ; i s-ar putea 
transmite idei și apoi să le 
prelucreze. Sau. într-un 
viitor deja previzibil, i se 
vor sugera idei și ea va 
acționa concret in acest 
spațiu, dar să emită idei — 
nu, nu va putea.

— Totuși, viitorologii...
— Mașina este, va' fi și 

va rămine mașină. Și ceea 
ce va avea bun și foarte 
bun va fi doar un transfer 
de calități ale omului, pen
tru a o face și mai nece
sară omului.
- Si. 

vată...
— Nu 

date, pe 
ză omul. Ceea ce este cu 
totul altceva !

★
Pavel Groza. controlor 

tehnic de calitate, unul din
tre secretarii adjuncți ai 
comitetului de partid, ne 
însoțise în drumurile 
noastre prin întreprinde
rea de mașini-unelte din 
Arad. Hale moderne, adă- 
postind utilaje ultramoder-

totuși, mașina în

învață, acumulează 
care i le furnizea-

ne. Ni le-a prezentat, rind 
Pe rind, combinind in co
mentariul său datele pre
zentului cu cele ale trecu
tului. Pentru mai buna se- 
sizare a evoluției întreprin
derii de-a lungul timpului! 
El știe. el a fost de la 
începuturi, din 1948. cind 
s-au unit. într-o singură

sa

și

• Recolta ce se strînge 
cursul zilei, pînă seara 
fie transportată la locurile 
de depozitare
• După seceriș, terenurile 

trebuie 
imediat

arate și însămînțate 
cu culturi duble
lucrările agricole de sezon, strîngerea 
recoltei de orz se detașează, în aceste 

Potrivit 
sece-

Dintre toate 
și depozitarea 
zile, prin caracterul lor de maximă urgență, 
datelor comunicate de Ministerul Agriculturii, 
rișul orzului se desfășoară din plin în județele din 
sudul țării, pînă în seara zilei de 16 iunie recolta 
fiind strînsă de pe 103 411 hectare — ceea ce repre
zintă 18 la sută din suprafața cultivată. Demn de 
remarcat este faptul că în județele Olt, Constanța, 
Brăila și în Sectorul agricol Ilfov recolta de orz a 
fost strînsă de pe mai bine de jumătate din suprafața 
cultivată. Este de așteptat ca în zilele următoare, 
paralel cu intensificarea ritmului de lucru în județele 
din sud, aria secerișului să se extindă și în alte 
zone. De altfel, în județele Satu Mare, Hunedoara, 
Argeș, Prahova și Dîmbovița a început 
orzului.

Timpul este înaintat și, tocmai de aceea, se impune 
un plus de efort pentru ca această 
lucrare să i ' ‘ ... J. .... ....... ......
In acest scop, specialiștilor din unitățile agricole le 
revine sarcina de a urmări în permanență atît stadiul 
de coacere a lanurilor, cît și evoluția umidității aces
tora, spre a decide operativ începerea recoltării pe 
fiecare parcelă. Pentru realizarea unor ritmuri supe
rioare de lucru la seceriș, important este ca pretutin
deni să se asigure funcționarea la întreaga capa
citate și fără întrerupere a combinelor, a mijloacelor

recolta rea

importantă 
se desfășoare intr-un ritm cît mai intens.

de transport și a celorlalte utilaje repartizate, elibe
rarea imediată de paie a terenurilor pentru arături 
și însămînțarea culturilor duble.

Este evident că de efectuarea în ritm susținut a 
secerișului este legată în mod nemijlocit realizarea 
întocmai a programului de însămînțare a culturilor 
duble pe suprafețele prevăzute. Semnalele sosite la 
redacție din unele județe evidențiază existența unor 
decalaje între suprafețele recoltate și cele însămîn- 
țate. Din această situație rezultă și măsurile ce 
trebuie întreprinse pentru înlăturarea decalajelor și 
folosirea la maximum a condițiilor bune pentru însă- 
mînțări create de ploile din ultima perioadă; totodată, 
este necesar ca pentru eliberarea imediată de paie 
a terenurilor să fie utilizate, pe lingă mijloacele 
mecanice, toate atelajele, iar arăturile și pregătirea 
terenului să se facă și în timpul nopții. Numai in 
acest fel. se poate crea front larg de lucru semănă
torilor.

Toate acestea sînt sarcini de cea mai mare impor
tanță ce revin oamenilor muncii de pe ogoare în 
această perioadă de vîrf a lucrărilor agricole. Tocmai 
de aceea, acum intreaga activitate desfășurată de 
organele și organizațiile de partid trebuie subordonată 
mobilizării tuturor forțelor în vederea urgentării sece
rișului și insâmînțării culturilor duble, a executării la 
timp a celorlalte lucrări din campania agricolă de 
vară.

Locuințe noi in municipiul Pitești Foto : S. Cristian
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BRAȘOV : înnoirea și modernizarea producției
Una din preocupările statornice 

ale colectivului întreprinderii „Rul
mentul" din Brașov vizează înnoi
rea și modernizarea produselor. 
Această preocupare își găsește con
cretizarea in lansarea în fabricație,, 
de la începutul acestui an, a unui 
număr de 50 noi tipodimensiuni de 
rulmenți, față de 40 tipodimen
siuni, cît se prevede în planul teh
nic al întreprinderii pe întregul an. 
Noile sortimente sint destinate, în
special, industriei de mașini-unelte.

de autovehicule, aeronautice etc. 
Lansarea fn fabricație a celor 50 
tipodimensiuni se va regăsi în spo
rirea exportului cu 15 milioane lei 
și reducerea importurilor cu 50 mi
lioane lei. Colectivul întreprinderii 
brașovene și-a propus ca in cursul 
semestrului II să mai lanseze în fa
bricație noi tipodimensiuni de rul
menți pentru a răspunde în conti
nuare solicitărilor beneficiarilor 
interni și partenerilor externi. 
(Nicolae Mocanu, corespondentul 
„Scinteii").

• reportaje • însemnări •■ T*R"

Lecția răspunderii
față de obște

cei pe care 
cooperativei 
și ne-a in- 

misiunea de

guri automate, cu comandă 
numerică, producem ma
șini-unelte la temă și se lu
crează de zor la primele 
celule flexibile înzestrate 
cu manipulator și robot.

S-l. S-2. S-3...
Isterie !
Și, totuși ! într-o discu

ție purtată recent de către

unde absolvisem institutul 
politehnic. Aveam capul 
plin de proiecte și o nerăb
dare. lesne de înțeles, pen
tru a le pune în practică. 
Ca stagiar, am trecut prin 
toate, secțiile, muncind in 
fiecare cite o perioadă, 
pentru a cunoaște uzina. 
Lucru foarte necesar. Așa

„Să fii mereu cu un pas
în ziua de mîine“

întreprindere, șase ateliere 
mici,

— Pînă la sfîrșitul anu
lui 1948 — deci, într-o sin
gură lună — au fost fabri
cate trei strunguri. pur- 
tind simbolul S-l — ne 
mărturisise gazda noastră. 
Au urmat strungurile cu 
simbolurile S-2. S-3. S-4... 
Ce mindrie și ce bucurie 
uriașă în inimile noastre ! 
Sigur, judecate prin prisma 
exigențelor de azi. realiză
rile de atunci ne apar ex
trem de modeste. Pentru 
că. astăzi, producem strun-

noi cu un grup de inova
tori și inventatori despre 
acțiunea de modernizare a 
întreprinderii arădene. une
le date ale acestei istorii 
ne-au fost relevate intr-un 
mod semnificativ. Ca un 
ecou — să-i zicem nostal
gic — al unor mentalități 
întirziate recepționat, la un 
moment dat, de tinerii con
structori de mașini. Poves
tea Eugen Crăciun despre 
„lansarea" sa. ca proaspăt 
inginer, cu șase ani în 
urmă :

— Veneam de la Iași,

Se procedează și acum cu 
stagiarii, pentru ca ei să-și 
precizeze opțiunile, iar în
treprinderea. la rindu-i. să 
poată selecționa pe cei mai 
apti dintre ei pentru con
cepție. Prin secțiile prin 
care am trecut, i-am auzit 
pe citiva dintre cei virstnici 
spunînd : „Ce bune erau 
strungurile S-2 și S-3 ! 
Erau mai simple, parcă mai 
robuste !“. '

— Să înțelegem că soco
teau strungurile de acum 
mai puțin robuste ?

— Nu, nu era vorba des-

pre asta. își dădeau seama 
că strungurile la care lu
crau sint incomparabil mai 
bune decit cele de la 
începutul întreprinderii. Ei 
se'refereau la pretențiile pe 
care le ridică mașinile mo
derne produse acum în pre
gătirea celui care le minu- 
iește. Sigur, mașinile de 
astăzi sînt mult mai com
plicate. Nici nu se poate 
altfel, pentru că ele con
centrează. într-un volum 
mai mic. mult mai multe 
posibilități de obținere a 
înaltei precizii în prelucra
rea metalelor și a unei pro
ductivități 
preluind. 
mecanisme 
cantitate 
efort fizic 
seama că o pană ivită din 
cauza slabei calificări a 
operatorului devine, pentru 
acesta, o adevărată pro
blemă. Gradul înalt de teh
nicitate al produselor 
acum cere, automat, grad 
înalt de calificare.
surprins atitudinea desco
perită. chiar dacă, era un 
accident, izolată. Așa că 
am replicat Pe loc.

incomparabile, 
prin sofisticate 
și dispozitive, o 
apreciabilă de 
uman. Vă dați

de

M-a

Dionisie ȘINCAN 
Tristan MIHUȚA

(Continuare în pag. a V-a)

— Noi, 
obștea 
ne-a ales 
vestit cu 
a conduce activitatea
ei curentă, sintem in 
permanență sub con
trolul ei — ii spunea 
reporterului președin
tele C.A.P. Gur,bă
nești (județul Călă
rași), Dinu Danieliuc. 
Ea, obștea, are un 
foarte ’ ascuțit spirit 
de observație asupra 
tuturor 
tre. Și 
că am 
control 
pectat, 
ajutăm

de curind in coopera
tivă un tinăr inginer 
agronom. Și in prima 
sa campanie agricolă 
de primăvară primise 
in răspundere, printre 
altele, și o suprafață 
ce trebuia cultivată cu 
floarea-soarelui. Pre
gătirea terenului, se
mănatul s-au făcut co
respunzător. Înainte

ai zis ? Hm ! 
mine să vezi 
important.

faptelor noas- 
tocmai pentru 
simțit acest 

și l-am res- 
am izbutit să 
cooperativa in 

dezvoltarea ei.
Intr-adevăr, 

Gurbănești, de 
ori „Erou al 
Socialiste", obține con
stant producții agrico
le mari. Media anuală 
a producțiilor la hec
tar, in cincinalul tre
cut, a fost la griu de 
5 050 kg, la porumb de 
7 700 kg. la floarea- 
soarelui de 2 600 kg, la 
sfecla de zahăr de 
36 000 kg. Iar ferma 
de 500 de vaci pentru 
lapte a produs anual 
i 450 litri de lapte pe 
cap de vacă furajată.

O intimplare istori
sită de președinte vine 
să confirme valoarea 
practică pe care o 
poate avea pentru ac
tivitatea unui om gin- 
dul că, in tot ceea ce 
face, privirile obștii 
se află ațintite asupra 
lui și că deci răs
punderea nu este o 
idee abstractă, ci un 
filtru concret și per
manent al atitudinilor 
și muncii sale...

..Fusese repartizat

UN FAPT, 
0 SEMNIFICAȚIE

C.A.P. 
două 

Muncii

de răsărire însă a ve
nit o ploaie și, cind 
din nou a ieșit soare
le, tinărul agronom a 
constatat că solul a 
făcut o crustă. Și i s-a 
părut că asta înceti
nește răsărirea plante
lor. Cum nu avea des
tulă experiență prac
tică, a dispus execu
tarea unei lucrări de 
grăpare. 
plantele 
nicicum 
grijorat, 
tunci

— Nu știu ce se in- 
timplă, floarea-soare
lui nu răsare deloc.

— Păi, hai acolo să 
vedem !

La fața locului, pre
ședintele a aflat tot ce 
se întimplase și a 
constatat că grăpatul 
a distrus, in adincime, 
semănătura.

— Erai sigur că așa 
trebuie procedat 7

— Nu prea...
— Și atunci de ce 

n-ai venit să întrebi 7
— Am zis că nu-i 

așa de important...

După care, 
nu mai voiau 
să răsară. ln- 

s-a dus a- 
la președinte...

— Așa 
Vino cu 
cit e de

Avea loc, tocmai a- 
tunci, o adunare gene
rală pe fermă a coo
peratorilor. Președin
tele l-a dus acolo pe 
tinărul agronom și, 
stind lingă el, i-a spus 
să fie' atent la tot ce 
se discută. Se discu
tau de toate. Coopera
torii își spuneau răs
picat cuvintul despre 
tot felul de mici nere
guli pe care le obser
vaseră, criticau cu as
prime, in numele in
tereselor obștii, negli- 

■ jențe care erau mult 
mai mici decit... com
promiterea unui lan 
de floarea-soarelui de 
care se făcuse vino
vat tinărul. Care 
culta cu ochii mari 
cu îngrijorare.

— Ei, ce zici, să 
spun și isprava ta ? 
incă nu știu de ce n-a 
răsărit floarea-soare
lui. Dar dacă află...

Tinărul a lăsat pri
virile în pămînt.

— Era sau nu era 
important ?

— Era, era al naibii 
de important.

— Atunci du-te, sea- 
nou și ai 
facă pro-

as-
Și

le 
Ei

mănă din 
grijă să se 
ducția !

Producția 
Dar nu mai 
portant este 
agronom, 
bine despre 
ba, 
tunci 
exemplară, cu maxi
mă atenție și seriozi
tate. Lecția răspunde
rii față de obște... a 
prins.

s-a făcut, 
puțin im- 
că tinărul 
ințelegind 
ce e vor- 

muncește de a- 
cu o stăruință

Mihai CARANFILJ

1
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BUNA PREGĂTIRE A PROPAGANDIȘTILOR 
-condiție esențială pentru ridicarea nivelului 

calitativ al convorbirilor recapitulative

VĂ INFORMĂM DESPRE:

O „poartă de intrare"
cu 2000 de apartamente

Studiul în cercurile politico-educa- 
tiv® si cursurile politico-ideologice 
de partid cu program de oraș se va 
încheia în cursul acestei luni, o dată 

S cu desfășurarea convorbirilor recapi- 
tulative — activitate cu caracter de 

J; bilanț in finalizarea căreia propagan
diștii au un rol determinant.

Este incontestabil faptul că de pre
gătirea teoretică si metodică a pro
pagandistului depinde in măsură 
hotărîtoare calitatea dezbaterilor re
capitulative. creșterea eficientei edu
cative a invătămintului politico-ideo
logic de partid în general. Din per
spectiva acestei cerințe esențiale, ca- 

. binetele iudetene pentru activitatea 
ideologică si politico-educativă au 
organizat, potrivit unui bogat pro
gram de acțiuni politice si metodice, 
instruirea propagandiștilor.

Discuțiile purtate in iudetele Alba 
Si Prahova cu factori de răspundere 
în desfășurarea acestei acțiuni au 
cristalizat unele elemente de larg in
teres. a căror generalizare este de 
natură să contribuie la creșterea for
ței educative a convorbirilor recapi
tulative.

Organizată pe durata a două după- 
amieze, la începutul acestei luni, pre
gătirea propagandiștilor a cuprins, 
alături de seminarizarea cuvîntării 
tovarășului Nicolae Ceausescu rostită 
la Adunarea solemnă organizată cu 
prilejul aniversării a 65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Român, 
care a constituit ..miezul** acțiunii, o 
seamă de alte activități nemijlocit 
legate de creșterea calității actului 
educativ în învătămîntul politico- 
ideologic. cum ar fi : prezentarea de 
către propagandiști a unor informări 
privitoare la modul în care s-a des
fășurat învătămîntul în actualul an 
de studiu pentru a extrage acele con
cluzii fertile de natură să asigure 
îmbunătățirea activității în anul ur
mător : întrebări si răspunsuri in le
gătură cu prevederile Legii privind 
retribuirea în acord global și in acord 
direct a personalului muncitor : con
sultații în legătură cu necesitatea 
cunoașterii si aplicării in practică a 
legislației în vigoare cu privire la 
apărarea si consolidarea 'proprietății 
socialiste, a avutului obștesc : subli
nierea concluziilor ce se desprind din 
desfășurarea invătămintului politico-

ÎN ACESTE ZILE ÎN MAGAZINELE 
PENTRU COPII

E „Luna cadourilor pentru copii" 
și magazinele comerțului de stat 
specializate în desfacerea jucăriilor 
sînt pregătite să satisfacă orice do
leanță. Rafturile raioanelor de 
jucării sînt pline de sute si sute 
de modele. Părinții sint puși in 
încurcătură : ce să aleagă mai,,, 
întîi ? Rasuupsul la întrebare se 
găsește, de fapt. în... vîrsta și pre
ferința propriului său copil. Pentru 
că jucăriile sint destinate- unor 
vîrste. N-o să cumpere un ioc elec
tronic unui bebeluș sau unui elev 
dintr-a VII-a să-i ia un cerculeț 
din plastic cu zăngănitori !

Am străbătut zilele acestea cîte- 
va raioane cu jucării ale magazi
nelor „Materna" si ale unor ma
gazine universale din Capitală. Ai 
impresia că s-a declanșat un con
curs al celor mai frumoase jucării. 
Că asculți o poveste nescrisă încă, 
în care actorii — jucăriile — vor 
prinde viață o dată atinse de mina 
copiilor...

Iată rafturile cu jucării din 
cauciuc, mici și mari, puțin hazlii, 
puțin dolofane — cai de mare, ele
fanți, ursuleți și pisicute pe ro
tile, iepurași si broscuțe. Aooi cele 
cu jocuri pentru copii de grădini
ță : „Albă ca zăpada", „Piticot", 
„Cucurigu", „Piramida cu povești",

Printre scrisorile primite la redac
ție, în timpul din urmă, se află și 
una de la Cosmești, comună situată 
în nordul județului Teleorman. O 
scrisoare care, prin conținutul ei, se 
deosebea flagrant de celelalte scri
sori, intrucît aborda un subiect cu 
profunde implicații, sesizînd o gravă 
lezare a unor principii de bază sta
tornicite în societatea noastră.

Dar să dăm cuvintul faptelor, 
începem cu scrisoarea adresată zia
rului de Ioan P. Ivănuș: „Sint mem
bru de partid din 1946 și vă aduc la 
cunoștință că in ziua de 28 februarie 
a.c. am participat, ca invitat, pentru 
că sint pensionar, la o ședință sin
dicală pe comună. După ce s-a pre
zentat darea de seamă am luat și 
eu cuvintul, am înfățișat unele rea
lizări și lipsuri, criticind pentru 
unele fapte pe secretarul Consiliu
lui popular comunal Cosmești. După 
această ședință, secretarul consiliului 
popular m-a dat in judecată. Drept 
urmare, comisia de judecată, ce 
funcționează pe lingă consiliul popu
lar comunal, m-a amendat cu 1 000 
lei".

Fapte care nu pot să nu aducă în 
discuție întrebarea : critica — mo
tiv de judecată și amendă ? Pentru 
a cerceta acest caz am mers la 
fața locului. La Cosmești am stat 
de vorbă cu toți cei care — intr-un 
fel sau altul — au avut legătură cu 
faptul relatat. In mod firesc, am dis
cutat și cu... reclamantul — nu au
torul scrisorii, ci al cererii de tri
mitere in judecată — Tănase Con
stantin, secretar al biroului executiv 
al consiliului popular comunal. Este 
un om tinăr, de fel din comună ; sus
ține că Ioan P. Ivănuș ar fi „un 
reclamagiu" și „un procesoman". 
Crede că lui Ivănuș i s-ar datora o 
sesizare în legătură cu felul cum 
și-a procurat niște materiale de con
strucție pentru casa cu etaj pe care 
și-o construiește in apropierea con
siliului popular și în legătură cu 
care s-a efectuat o verificare.

N-am observat la Constantin Tă
nase nici urmă de regret pentru cele 
întimplate (procesul a avut loc și s-a 
hotărit amendarea lui Ioan P. Ivă- 
nuș cu 1 000 lei). în legătură cu a- 
cestea, el ne-a declarat : „L-am dat 
în judecată pentru că intr-o seară, 
pe 28 ianuarie a.c., pe la ora 19, am 
trecut pe Ia consiliul popular unde 
l-am găsit pe loan Ivănuș, așteptind 
să i se dea o legătură telefonică la 
București. (Ceruse voie pentru aceas
tă cohvorbire, cu taxă inversă, de la 
paznicul de serviciu — care de fapt 
fi făcuse comanda telefonică — n.n.). 

ideologic de partid. U.T.C.. sindicat 
si O.D.U.S.. pentru continuarea acti
vității politico-educative oină la des
chiderea noului an de invătămint. De 
asemenea, a fost realizată instruirea 
metodică privind desfășurarea con
vorbirilor recapitulative, fiind, tot
odată. prezentate măsurile ce se im
pun a fi luate de organele si orga
nizațiile de partid, de masă si ob
ștești pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor economico-sociale in 
profil teritorial.

Printr-o judicioasă folosire a 
timpului. în cele două dupâ-amieze 
s-a realizat o activitate complexă, 
multilaterală, aotă să asigure propa

ÎN PREAJMA ÎNCHEIERII ANULUI 
DE ÎNVĂȚĂMÎNT POLITICO-IDEOLOGIC

gandiștilor nu numai un bogat vo
lum de informații, idei si cunoștințe 
absolut necesare pentru realizarea 
unor dezbateri recapitulative de înal
tă tinută educativă, ci si modalități
le concrete de lucru cu cursantii.

De mare folos pentru propagan
diștii din județul Alba s-a dovedit 
sinteza realizată de cabinetul pen
tru activitatea ideologică si politico- 
educativă asupra ideilor si tezelor 
cuprinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu la Adunarea so
lemnă consacrată aniversării glorio
sului jubileu al partidului. Avind a- 
ceastă sinteză drept punct de sprijin 
in desfășurarea convorbirilor recapi
tulative. propagandiștii vor fi in mă
sură să acopere următoarea structură 
de idei : permanenta spiritului revo
luționar in activitatea partidului nos
tru comunist : partidul — promotorul 
unei concepții înaintate, revoluționa
re despre construcția socialistă : 
partidul — continuatorul celor mai 
înaintate tradiții revoluționare ale 
clasei muncitoare, ale poporului 
român : partidul — centrul vital al 
națiunii noastre socialiste : rolul di
namic. activ al conștiinței socialiste, 
revoluționare în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate : în
făptuirea exemplară a programelor 
de dezvoltare multilaterală a patriei

„Jocul imaginilor", „Ne mutăm în 
apartamentul nostru" etc. Iată și 
rafturile cu jucării pentru copii 
mai mari : „Raliul României". „Joc 
fotbal". „Joc tenis". „Marele pre
miu". „Domino", „Haiducii", „Să 
ne orientăm pe hartă" etc. Apoi 
rafturi cu o multitudine de jocuri 
de construcții electronice, ca să nu 
mai vorbim de cele cu jucării me
canice. teleghidate, de cele cu pă
puși îmbrăcate în fel și chip.

Pretutindeni, in magazinele și ra
ioanele specializate din Capitală și 
din întreaga tară, jucăria deține un 
loc prioritar : ea se îngemănează 
cu vîrsta copilăriei, face parte din 
ea. e basmul, povestea, curiozita
tea. E in ea jocul de inteligentă, 
de perspicacitate, e dorința de cu
noaștere. Si oricare din aceste ju
cării. începind cu vehiculele — tro
tinete, triciclete, cartinguri — cu 
trusele pentru activități practice — 
truse traforaj, seturi de montaj e- 
lectronic etc. și terminind cu jucă
riile metalice litografice nemecani
zate (autoutilitară, sobițe. aragaz, 
frigidere, garnituri de bucătării) — 
ne pune copilul in contact cu iumea 
acestui timp, ne ajută să contri
buim la formarea și educarea lui.

Marta CUIBUS

I-am atras atenția, spunîndu-i că nu 
are voie, și el mi-a adresat o serie 
de injurii. Am martor pe Marin Dra- 
gomir care era paznic de serviciu".

Să analizăm deci lucrurile. In 
primul rind, nici conținutul scrisorii 
adresate ziarului de I. Ivănuș nu 
este, cum s-ar zice, „curat ca lăcri
ma". Pentru că acesta, pur și simplu, 
„uită" să menționeze incidentul a- 
mintit mai sus, cuvintele injurioase 
proferate cu acest prilej. Această 
față a lucurilor este cu totul omisă, 
despre incidentul petrecut nu se 
suflă nici o vorbă.

ANCHETĂ PE URMELE UNEI SCRISORI
A • a f v • f v v • f • •„Ai îndrăznit sa ma critici?

Te dau în judecată!"
Să trecem însă mai departe. Să 

fie oare acest incident motivul 
real, singurul motiv al trimiterii in 
judecată ? Sau totuși are și I. Ivă- 
nus o. anumită parte de adevăr, aso
ciind aceasta cu faptul că a formu
lat critici in ședința sindicală ?

Pentru a găsi răspuns la aceste 
întrebări trebuie reținut faptul că de 
la incidentul amintit și pină la tri
miterea in judecată a trecut aproape 
o lună de zile. Rezultă că secretarul 
consiliului popular nu s-a simțit jig
nit sau supărat, nici pe loc. nici 
în prima zi după aceea, nici intr-a 
dou.i sau a noua, ci s-a impăcat cu 
situația timp de patru săptămini — 
pentru ca ’apoi să-și reamintească 
brusc de injurii, imediat după șe
dința sindicală ! Oare o asemenea 
„coincidentă" nu este, pur și sim
plu. cusută cu ată albă ?

Că acestea nu sînt simple specu
lații sau supoziții, se vede și din 
faptul că, chiar in cererea de trimi
tere, in judecată adresată președin
telui comisiei, după ce este invocată 
discuția privind telefonul, se scrie 
negru pe alb că :

„In conferința comunală sindicali. 

— îndatorire de mare răspundere a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii.

întrucît ultima temă din acest an 
de studiu este consacrată politicii 
externe a partidului, s-a apreciat 
oportunitatea dezbaterii cu acest pri
lej si a acelei părți din cuvîntarea 
rostită la Adunarea solemnă privi
toare la problemele internaționale.

..Ne-am preocupat in timpul pregă
tirii propagandiștilor si vom urmări 
si in continuare ca în cursul convor
birilor recapitulative să se evite cu 
desăvîrsire reproducerea școlărească 
a cuvintării — sublinia tovarășul 
loan Ciobotă. directorul cabinetului 

județean pentru activitatea ideologi
că si politico-educativă Alba. Vom 
persevera în cadrul convorbirilor re
capitulative în direcția aprofundării 
sensului ideilor cuprinse în acest do
cument de importantă teoretică si 
practică fundamentală, rod al gindi- 
rii geniale, al capacității de analiză 
riguroasă si previziune științifică 
proprii secretarului general al parti
dul ui“.

în aceeași ordine de idei, tovarășul 
Vasile Despan. directorul cabinetului 
județean pentru activitate ideologică 
si politico-educativă Prahova, sub
linia efortul ce trebuie depus în con
tinuare de propagandiști pentru a 
desprinde din ideile si tezele teoreti
ce cuprinse in cuvintare „simburele" 
care vizează activitatea fiecărui co
lectiv. „în nici un caz nu poate fi 
vorba de convorbiri recapitulative cu 
real folos pentru cursanți, dacă pro
pagandistul va accepta reproducerea, 
chiar făcută cu cea mai mare exacti
tate, a cuvîntării secretarului ge
neral al partidului — preciza inter
locutorul. Prin prisma bogatelor idei 
pe care le cuprinde această ma
gistrală cuvintare.' trebuie să fie 
radiografiată activitatea fiecărui co
lectiv. să se realizeze o exigentă 
evaluare a modului în care se ma

participînd fără drept (a avut drep
tul, fiind invitat în mod oficial — 
n.n.) și in discuțiile purtate, netra- 
tind ordinea de zi (apreciere inco
rectă deoarece intr-o adunare sin
dicală, in cadrul discuțiilor,, se pu
teau trata problemele respective — 
n.n.) m-a insultat, jignit și calom
niat in plenul respectiv, drept pentru 
care rog a aplica prevederile legale 
cu acest individ". Cu alte cuvinte, se 
recunoaște deschis că trimiterea in 
judecată a fost solicitată și în legă
tură directă cu criticile formulate in 
ședința sindicală !

Cit privește conținutul acestor cri

tici, trebuie să arătăm că n-a fost 
vorba de calomnii, ci doar de niște 
aspecte mărunte, în nici un caz cu 
caracter calomnios, de observații cri
tice care, după cum se vede, au iri
tat susceptibilitatea intolerantă a 
celui vizat.

Să mai menționăm încă un fapt 
semnificativ. Deși procesul s-a ter
minat de peste două luni, hotărirea 
nu fusese redactată si trimisă 
„învinuitului" (care are drept 
de contestație la instanța jude
cătorească). Cu toate acestea, 
contabila consiliului popular. Tatia
na Băjan, și casiera, Constanta Vane, 
s-au prezentat la I. Ivănuș acasă 
pentru a incasa 1 000 lei, reprezen- 
tind „amenzi". întrebată pe ce bază 
a acționat, ne-a răspuns că „tova
rășul secretar m-a întrebat dacă 
l-am debitat pe Ivănuș cu 1 000 lei. 
Dar nu de asta m-am dus la el, 
să-l încasez, ci am glumit cu nea 
Ion". Substratul acestei „glume", 
efectul ei asupra cetățeanului nu sint 
greu de înțeles...

Să mai menționăm că cetățeni cu 
munci de răspundere în comună 
ne-au declarat : „Pe timpul desfă
șurării procesului i-am sfătuit să se 

terializează' în viată cerințele formu
late de partid. Acesta socotim că tre
buie să fie scopul principal al con
vorbirilor recapitulative**.

Cei doi directori de cabinete au 
dezvoltat această idee folosindu-se 
de cîțeva exemplificări ’’ revelatoare. 
Am reținut viziunea, cu adincă rezo
nantă in viata economică a unităților 
economice. în care este înțeleasă 
exercitarea rolului conducător al 
partidului, in sensul de analiză 
concretă a activității fiecărei, organi
zații de partid, a fiecărui comunist.

Plină de foloase pentru propagan
diști a apărut si opinia privitoare la 
modul de abordare în cadrul fiecărui 
colectiv a multiplelor programe spe
ciale adoptate de partid în ultimii 
ani. S-a insistat ca fiecare colectiv 
să dezbată această . problemă prin 
prisma sarcinilor concrete ce îi revin 
în domeniile ne care le abordează 
programele naționale.

Subliniind că in cadrul pregătirii 
propagandiștilor Ia nivelul județului 
au fost utilizate numeroase materiale 
aflate in dotarea cabinetelor, apare 
necesar ca în cadrul convorbirilor 
recapitulative să fie pus la dispozi
ția cursantilor întregul fond docu
mentar de care dispun punctele de 
documentare. între care sint de mare 
folos materialele de analiză publicate 
ne marginea cuvintării tovarășului 
Nicolae Ceausescu in presa centrală.

Măsurile întreprinse în cele două 
județe, cu participarea nemijlocită a 
membrilor comitetelor iudetene. mu
nicipale si orășenești de partid, 
a aparatului și activului de partid 
atestă preocuparea pentru asigu
rarea unui nivel calitativ superior 
dezbaterilor recapitulative în cercu
rile și cursurile invătămintului 
politico-ideologic, prin dezbaterea 
problemelor teoretice in strînsă legă
tură cu sarcinile concrete ce revin 
organizațiilor de partid din unități
le economice.

Evidențierea căilor concrete de ac
țiune asigură angajarea comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii în am
plul efort pe care il implică înfăp
tuirea sarcinilor mobilizatoare, de 
esență preponderent calitativă, ale 
actualului cincinal.

I. ERHAN
I. MARINESCU

împace, pentru că unul este un tînăr, 
secretar al consiliului popular, ce
lălalt pensionar, fost activist. Dar 
Tănase n-a vrut, și a greșit după 
părerea mea. Cit despre Ivănuș, nici 
vorbă să fie procesoman". (Cioc Ion 
Emil, invătător. președintele comi
siei de . judecată) ; „I-am spus se
cretarului consiliului popular că nu 
este cazul să procedeze așa ; nu tre
buia să se ajungă aici" (Toader Ilie, 
secretar adjunct cu problemele de 
propagandă al comitetului comunal 
de partid) ; „Secretarul biroului nos
tru executiv este tînăr, pregătit pro
fesional ; cred însă că i-a lipsit tac

tul in această împrejurare. Sint to
tal nemulțumit de acest proces; 
mi-a scăpat, este un lucru de ne
dorit. Biroul executiv are dreptul 
să infirme hotărirea comisiei de ju
decată. ceea ce vom și face". (Ni
colae Negrilă, secretarul comitetului 
comunal de partid și primarul co
munei).

★

Desigur, cazul relatat în scrisoare 
își va găsi soluționarea cuvenită, co
rectă și principială, în cadrul local, 
în comuna respectivă.

L-am abordat insă în coloanele 
ziarului tocmai pentru că el ridică 
o problemă importantă : atitudinea 
față de critică. Pentru că în socie
tatea noastră persecuția pentru cri
tică este inadmisibilă, iar a inăbuși 
critica, a te răzbuna, a căuta, even
tual, pretexte sau pricini colaterale 
spre a lovi în cel ce critică - toate 
acestea sînt practici profund repro
babile și inadmisibile, blamate ferm 
de partidul nostru. Acestea devin și 
mai condamnabile cînd actele abu- 

înfățișarea finală a zonei de 
acces in cartierul bucureștean 
Drumul Taberei se poate întrezări 
pe imaginea in ozalid realizată de 
arhitecții din secția a Vl-a a In
stitutului „Proiect" — București. 
Ea ne-a fost descrisă și detaliată 
intr-o convorbire avută cu arhitec- 
ții George Mularidis, șeful secției, 
și Irina Vereș, șefa detaliului de 
sistematizare a viitorului ansamblu 
de locuințe denumit, provizoriu, 
„Intrarea in Drumul Taberei". Zona 
amintită este mărginită de șos. 
Panduri, cartierul Drumul Taberei, 
platforma industrială Panduri — 
Tudor Vladimirescu și str. Răzoa
re. care va fi înglobată într-un 
spațiu verde. Viitorul ansamblu 
urmează să racordeze marele car
tier, ajuns în prezent la circa 65 000 
apartamente, cu centrul orașului 
prin intermediul străzii Drumul 
Taberei, care, după ce va intersec
ta străzile Drumul Sării și Sebas
tian. va fi prelungită de-a lungul 
întreprinderii de ventilatoare pen
tru a face joncțiune cu străzile 
Dr. Rainer și Prof. dr. D. Bagda- 
sar. ce flanchează Academia Mili
tară și ies în șoseaua Panduri. 
Traversind acest teritoriu, str. Se
bastian va asigura legătura, prin 
str. E. Bodnaraș cu str. Ho-Și-Min 
Si. in continuare, cu ansamblurile de 
locuințe Armata Poporului. Groză
vești etc. în ce privește circulația 
în comun, s-a prevăzut introduce
rea a două trasee de tramvai : pe 
str. Sebastian, care este în același 
timp un segment din inelul prin
cipal al ' circulației bucureștehe, 
precum și în prelungirea străzii 
Emil Bodnaraș, care va fi lărgită la 
trei fire de circulație pe sens. Cu 
ocazia sistematizării întregului pe
rimetru se vor realiza ample lucrări 
de echipare tehnico-edilitară. Peste 
drum de întreprinderea de ventila
toare, către actuala stradă Răzoare, 
se prevede amenajarea unei zone 
verzi bogat plantate, care să asigu
re cartierului un microclimat po
trivit și, totodată, confortul urban 
necesar locuitorilor.

Noul ansamblu de locuințe va 
cuprinde peste 2 000 de aparta
mente concentrate în mai multe 
puncte : pe str. Prof. dr. D. Bagda- 
sar, la intersecția cu șos. Panduri ; 
pe strada Drumul Taberei. îndeo
sebi în triunghiul format de aceas
ta cu str. Sebastian — Drumul . Să

Difuzarea presei să răspundă 
mai bine cerințelor cititorilor
în articolul „Cînd ajunge ziarul 

In mina cititorului ?“, publicat in 
„Scinteia" din 29 aprilie, subliniam 
cîteva din constatările unui raid- 
anchetă efectuat de redactori și 
corespondenți ai „Scînteii" in uni
tăți de difuzare a presei din Bucu
rești și dihtr-o serie de județe ale 
țării : o necorelare a programului 
unităților de difuzare cu orele de 
sosire a presei centrale ; amplasarea 
nejudicioasă a acestor unități pe 
teritoriul unor localități ; lipsa de 
preocupare pentru asigurarea lor cu 
un număr corespunzător de publica
ții potrivit cerințelor cititorilor din 
zonele și cartierele respective. Din 
răspunsurile în scris primite Ia re
dacție, ca și din informațiile trans
mise de la fața locului de corespon
denții „Scînteii", rezultă că articolul 
a prilejuit în multe locuri o analiză 
temeinică a activității factorilor în
vestiți cu atribuții precise în dome
niul difuzării „Scînteii", a tuturor 
ziarelor și revistelor, atît în ceea ce 
privește abonamentele, cît și vînza- 

zive pornesc de Ia persoane avind 
anumite răspunderi pe linie adminis
trativă sau obștească în cadrul unor 
unități, instituții sau localități. Deți
nerea unei funcții nu înseamnă „scu
tire" sau „interdicție" de critică și 
autocritică, și nici nu dă drept la 
urmărire ranchiunoasă, la acte de 
răzbunare sau ambiții de a „plăti 
polițe". Acei care consideră că prin 
munca sau atribuțiile lor ar fi „in
tangibili" și s-ar situa pe un „pie
destal" deasupra celorlalți cetățeni, 
care văd în orice remarcă de natu
ră critică un „afront" ori un „aten
tat la autoritate", uită că prestigiul 
și respectul se ciștigă nu prin acte 
de intimidare și amenințări, ci prin 
solicitudinea cu care sînt luate in 
considerare sesizările sau observa
țiile critice. Fapt este că asemenea 
oameni, în loc să se preocupe și 
să-și concentreze atenția spre rezol
varea problemelor, își mobilizează 
energiile pentru a declara și întreți
ne mici „războaie personale", în 
scopul pedepsirii „recalcitrantului" - 
fiind gata să persevereze în atitudi
nile nejuste sau în apărarea unor 
stări negative și ambiționîndu-se să 
nu cedeze, de parcă măsurile de în
dreptare ar fi o „înfrîngere persona
lă", și nu o obligație legală și par
tinică I

Asemenea mentalități și practici, 
oriunde s-ar întîlni, sînt inadmisibile, 
contrare normelor statornicite in so
cietatea noastră. Ca să nu mai 
amintim de faptul că normal 
este ca tot ce se spune in mod 
organizat, în ședințe, să se discute 
și să se rezolve tot în cadrul organi
zat respectiv, nu in instanțele de 
judecată.

Cazul relatat îndeamnă la atitu
dini ferme, care să lecuiască orice 
apucături înapoiate de a se „plăti" 
criticile prin răfuieli și’măsuri abu
zive, acționîndu-se pentru asigurarea 
peste tot a unui climat sănătos, de 
exprimare deschisă constructivă a 
opiniilor menite să ajute la înlătura
rea neajunsurilor, la perfecționarea 
activității în toate sectoarele.

Neculai ROȘCA 
Stan ȘTEFAN

Ansamblul „Intrarea în cartierul Drumul Taberei’

rii și pină la str. Ion Dobrescu, 
care se va moderniza pentru a 
stabili o legătură de circulație ra
pidă dinspre cartierul. Drumul Ta
berei spre Sebastian și străzile 
Compozitorilor și Lt. col. Marines
cu. Se vor construi, de asemenea, 
fronturi de placare la noua legă
tură a străzii Sebastian cu strada 
Emil Bodnaraș. completîndu-se 
blocurile existente, precum și în 
fata Academiei Militare, ca o con
tinuare a sistematizării șoselelor 
Panduri — Tudor Vladimirescu. 
Regimul de înălțime va fi astfel 
realizat incit să asigure trecerea 
treptată de lă cartierul care se 
păstrează pe. str. Drumul Sării, 
unde predomină casele cu cel mult 
două niveluri, precum și din par
tea de vest, cu statura locuințelor 
ceva mai răsărită, spre viitoarele 
blocuri cu 4—8 etaje și accente 
mai importante, de 10 etaje.

In general. în acest ansamblu 
sint prevăzute apartamente de 
1—2—3 și 4 camere, cu confort co
respunzător cerințelor actuale. Ele 
se vâr executa cu un grad înalt de 
industrializare, marea majoritate 
cu fațade prefabricate gata finisate

Din răspunsurile primite 
pe marginea unui articol 

publicat în „Scinteia**
rea prin unități anume desemnate 
în acest scop.

In adresa numărul 3 211 din 28 
mai, semnată de directorul între
prinderii comerciale de stat mărfuri 
industriale — I.C^S.M.I. Alba lulia, 
Dorin Ciobanu. și de contabijul-șef 
Iosif Fara, se spune : „Analizînd 
neajunsurile semnalate, am luat 
măsuri pentru remedierea acestora. 
Astfel, programul unităților de difu
zare a presei l-am stabilit de comun 
acord cu Direcția județeană de poștă 
și telecomunicații Alba in funcție de 
orele de sosire a mijloacelor de 
transport care aduc presa centrală, 
precum și in funcție de solicitările 
cetățenilor din diferite zone. în ce 
privește amplasarea unităților de 
difuzare a presei pe teritoriul mu
nicipiului, am luat măsuri să înfi
ințăm o unitate și în cartierul pre- 
uzinal din Alba lulia, așa cum se 
sugera în articol. Problemele de am
plasare, aprovizionare și funcționare 
a unităților vor sta și in continuare 
în atenția noastră, astfel îneît des
facerea presei să se realizeze în 
bune condiții".

In legătură cu constatările făcute 
în timpul raidului-anchetă la cîteva 
din cele peste 700 de unități de 
difuzare a presei din Capitală, am 
primit următorul răspuns : „Direc
ția generală comercială a municipiu
lui București a efectuat o analiză 
pe marginea celor semnalate, îm
preună cu I.C.L. Tutunul, întreprin
dere de care aparțin unitățile de 
difuzare a presei, luîndu-se urmă
toarele măsuri :

1. S-a supus aprobării Ministerului 
Comerțului Interior propunerea de 
funcționare a celor 4 tutungerii și 3 
unități de difuzare a presai din zona 
Gării de Nord cu program non-stop 
0—24, așa cum au funcționat pină în 
anul 1984 ;

2. Pină la reamplasarea chioșcu
rilor desființate din Bulevardul 
Muncii și Bulevardul Ion Șulea, 
s-au organizat puncte volante pen
tru desfacerea presei în zonele res
pective ;

3. Se fac analize periodice cu Di
recția de poștă și telecomunicații a 
municipiului București privitoare la 
întirzierile în ajungerea presei (cu 
1—2 ore după începerea programu
lui)".

Măsuri prompte, binevenite, care 
— sperăm — vor fi urmate și de 
altele ce se impun pentru ca ziarul 
să ajungă la timp în mina cititoru
lui, așa cum rezultă și din încheie
rea răspunsului, in care se sublinia
ză : „Vă asigurăm că Direcția gene
rală comercială a Capitalei va ac
ționa în continuare pentru îmbună
tățirea activității unităților din 
subordine, în vederea creșterii ope
rativității difuzării presei".

Imediat după apariția articolului, 
secția de propagandă a Comitetului 
județean de partid Călărași a anali
zat cu factorii de răspundere in 
domeniul difuzării presei neajunsu
rile semnalate și s-au stabilit măsuri 
concrete și responsabilități precise. 
Din cele două răspunsuri în scris 
primite de la Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Călărași 
(nr. 540/5 065 din 28 mai) și de la 
Direcția comercială județeană (nr. 
1 576 din 29 mai), aflăm că rețeaua 
de desfacere a presei in municipiul 
Călărași s-a extins cu încă 7 uni
tăți, care satisfac mai bine cerințele 
oamenilor muncii din cartiere șl 

cu materiale durabile. Blocurile din 
intersecția Sebastian — Drumul Ta
berei și cele din fata Academiei 
Militare sînt prevăzute-cu unități 
comerciale și prestatoare de servi
cii la parter, care să asigure apro
vizionarea locatarilor din împre
jurimi. In privința celorlalte do
tări — școlare, sanitare și altele — 
ele există în apropiere și vor fi 
completate cu altele noi. prevăzute 
în viitorul ansamblu de locuințe 
„13 Septembrie — bd, Ghenceă". 
Un plus de atenție se va acorda 
plasticii arhitecturale a fațadelor, 
precum și confortului urban. Sînt 
prevăzute, in acest sens, parcaje, 
spații de joacă pentru copil și de 
odihnă în zona verde amintită.

Intr-o primă etapă se vor reali
za circa 700 apartamente din aceas
tă nouă investiție cu termen de 
realizare în anul 1987. O dată în
făptuită. ea va definitiva încă un 
spațiu citadin, reinnoind peisajul 
Capitalei cu profiluri urbanistice 
moderne, pe măsura celorlalte con
strucții care-i redau tinerețea, pros
pețimea.

Gabriela BONDOC

zonele industriale. De asemenea, s-a 
procedat -la revizuirea programului 
de funcționare al unităților și la . o 
mai’judicioasă repartizare a ziarelor 
și revistelor în raport eu orele de 
intrare și ieșire din schimburile de 
lucru, cu cerințele oamenilor muncii. 
Am reținut, din răspunsurile primi
te, și hotărirea factorilor de resort 
ca in cel mult o oră de la sosirea 
presei, aceasta să se și afle la în- 
demîna cititorilor.

Pentru a vedea modul în care 
aceste măsuri se duc la îndeplinire, 
corespondentul nostru pentru ju
dețul Călărași, Mihai Dumitrescu, a 
efectuat un nou raid-anchetă la uni
tățile de difuzare și ne-a transmis 
următoarele :

— Neajunsurile semnalate în 
articolul din 29 aprilie au fost în
lăturate. Rețeaua s-a extins cu noi 
unități de desfacere și există acum 
o bună acoperire teritorială. S-a 
redus cu cel puțin două ore tirripul 
de sosire a presei la unități. O ma
șină specială ridică direct de la 
gară ziarele și revistele și le duce 
operativ la punctele de desfacere 
după grafice riguros stabilite.

fn articolul din 29 aprilie semna
lam unele neajunsuri și in munici
piul Tirgu Mureș unde, in zilele de 
duminică, în pofida semnalelor cri
tice și cerințelor formulate de cetă
țeni. se constata atit o necorelare a 
programului unităților de difuzare 
cu orele de sosire a presei, cit și o 
distribuire nejudicioasă, la chioșcuri, 
a numărului de exemplare destinate 
vinzării libere. Așa, de exemplu, du
minica, presa centrală sosește in 
jurul orei 12, dar exact la aceeași 
oră chioșcurile își încheiau progra
mul, astfel că ziarul „Scinteia" se 
punea în vînzare abia a doua zi, 
luni. în urma articolului apărut — 
ne informează corespondentul nos
tru Gheorghe Giurgiu — I.C.SJH.I. 
Tirgu Mureș și Direcția județeană 
P.T.T.R. au găsit soluții și au stabi
lit (deși cu o oarecare intirziere) 
măsuri de organizare mai judicioasă 
a programului unităților de difuzare. 
Ca urmare, începînd cu data de 8 
iunie, programul de funcționare a 
chioșcurilor și a magazinului nr. 1 
de difuzare a presei din centrul 
municipiului a fost decalat cu două 
ore in zilele de duminică (adică de 
la orele 7 la 14, în loc de 7—12), 
astfel că acum ziarul ajunge mai 
repede și in mina cititorilor din 
Tirgu Mureș. Pentru o mai judicioa
să repartizare a numărului de ziare 
pe chioșcuri — problemă^ încă ne
rezolvată — rămine ca și Direcția 
de expediere a presei București să 
ia măsuri pentru suplimentarea nu
mărului de ziare destinate vinzării 
libere din acest municipiu, cu peste 
>60 000 de locuitori.

Soluții pentru astfel de programe 
judicioase se pot găsi oriunde exis
tă preocupare și răspundere pentru 
o mai bună difuzare a presei. O 
dovedește și răspunsul primit de la 
I.C.S. Metalo-chimice Pitești, cu 
numărul 3 347, semnat de directorul 
Gheorghe Vasile. in care se spune : 
„împreună cu Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Argeș am 
stabilit ca toate unitățile de difuzare 
a presei să funcționeze atit diminea
ța cît și după-amiaza, cu excepția 
a două unități care au program de 
la 8 la 16, fiind în incinta unor în
treprinderi industriale. Precizăm 
faptul că programul de funcționare 
a acestor unități a fost stabilit în 
strînsă corelație cu sosirea și dis
tribuirea zilnică a presei".

„Scinteia" va continua să efectueze 
sondaje și raiduri-anchetă și în alte 
județe ale țării, iar constatările le 
vom publica în numere viitoare ale 
ziarului.

Petre POPA
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potențialului productiv al pășunilor si tinetelor

Ameliorări strici necesare în activitatea de... ameliorare
și îmbunătățire a pajiștilor naturale

dru- 
nordul județului Argeș 
mai

Calificarea profesională 
a oamenilor pune în
tehnica modernă din

superioara 
valoare
dotare

Cu cîtva timp în urmă, pe 
murile din 
se circula mai greu, 
vite, în special tineret 
apoi turme de oi urcau 
te, spre iarba mai crudă 
pajiștilor montane. O măsură bună 
luată de organele agricole si consi
liile populare, la indicația comitetu
lui județean de partid, este reparti
zarea unor suprafețe din fondul pas
toral montan mai puțin aglomerat 
unităților agricole și crescătorilor de 
animale din zona subcolinară și de 
cimpie, spre a fi pășunate de o parte 
din animale1 în perioada de vară.

De ce a fost necesară o aseme
nea măsură ? în primul rînd pentru 
că în aceste zone există disponibili
tăți de furaje (e adevărat, nu atît

Cirezi de 
taurin, și 

spre mun- 
și grasă a

de mari pe cît ar trebui) și 
că unitățile din sud nu 
practic. în cele mâi multe cazuri, de 
suprafețe corespunzătoare pentru pă- 
șunat în timpul verii.

Să notăm de la 
sută din efectivele 
județului se află in 
unde, din lipsa de 
hrănite in cea 
iesle, în special cu .
grosiere. în această zonă, pășunatul 
se rezumă la cele cîteva zile cît tine 
miriștea de griu și orz. apoi toamna 
pe porumbiști, unde se .aglomerează 
și animalele coborite de la munte. 
Iată, de altfel, cum se prezintă 
structura suprafețelor destinate pro
ducerii furajelor, raportată la efec
tivele de animale :

pentru 
dispun.

început că 60 la 
de animale ale 
unitățile din sud, 
izlazuri, ele sint 

mai mare parte la 
masă-verde și

Consecințele 
previzibile ale unui 
evident dezechilibru
Supunem atenției următoarela 

date privind încărcătura de ani-

male la 
destinată 
rativele

unitatea de suprafață 
bazei furajere In 

agricole a . trei
agroindustriale situate in 
județului :

coope-
consilil

sudul

Consiliul 
agroin
dustrial

Suprafața destinată 
bazei furajere — ha

Total efective do 
taurine și ovine 

exprimate 
in U.V.M.

Suprafața de bază 
furajeră, în hec

tare, ce revine 
pe U.V.M.Arabil Pâșun»

Birla 314 431 3 222 0,230
Căteasca I 290 403 8 399 0,201
Slobozia 565 565 4 932 0,230

Efectivele 
de animale 

— capete —
Suprafața destinată 
bazei furajere — ha

încărcătura 
de animale :

Bovine Ovine
Furaje 
cultivate 
în arabil

Pășuni Finețe
UVM/100 ha 
convenționale 
bază furajeră

263 000 616 000 18 850 88 061 35 675 527

Comparînd producția totală de fu
raje planificată a se realiza în 1986 
pe ansamblul județului cu necesarul 
de nutrețuri stabilit prin balanța 
furajeră, rezultă un deficit total de 
aproape 700 000 tone nutrețuri ex
primate în masă-verde, deficit pen
tru acoperirea căruia ar fi nece
sară o suprafață de aproape 20 000 
hectare.

Aceste date comparative, corelațiile 
intre mărimea efectivelor și struc
tura bazei furajere ridică trei pro
bleme fundamentale pentru înlătu
rarea deficitului de nutrețuri de 
care aminteam. Prima se referă la 
măsurile ce trebuie întreprinse pen
tru a asigura creșterea substanțială a 
producției pe pășunile montane și 
colinare. în al doilea rînd. ținînd 
seama că o bună parte din pajiști 
sint în proprietatea cooperative
lor agricole, iar pe aceste supra
fețe nu s-au efectuat de-a lungul 
anilor nici un fel de lucrări de Îm
bunătățire, este absolut necesar să 
fie găsite soluții în măsură să pună 
în valoare marele potențial produc
tiv al acestora. în al treilea rînd, 
este vorba de faptul că în zona de 
șes a județului, adică în zona cea 
mai populată cu animale, practic nu 
există pășuni și izlazuri in adevă
ratul înțeles al cuvîntului ; cele ce 
figurează la această categorie sint 
reprezentate în fapt de o puzderie de 
parcelute sau fișii situate de-a lun- 

1 gul văilor, al drumurilor de țară, 
trupuri compacte de pășuni si izla- 

ți zuri

UTU'--

fiind foarte rare.

Inițiative bune, 
care se cer duse 

pină la capăt

apropierea fermelor zootehnice, ur- 
mind ca toamna, cînd iarba a 
crescut după coasă, 
fie din 
pășuni 
rea zăpezii. Printr-un asemenea mod 
de exploatare a pășunilor se reu
șește să se asigure furajele pentru 
animale în cantitățile necesare, in
clusiv pentru perioada de stabulație, 
în care se intră 
puțin 8 000 tone 
I.A.S.-ul mai 
tilor agricole 
țului, în schimbul paielor sau altor 
furaje grosiere pe care nu are posi
bilitatea să le producă. Deși pe pa
jiștile din zona deluroasă se reali
zează curent 20—25 tone masă-verde 
la hectar, iar pe pășunile alpine se 
fac eforturi deosebite pentru a nu 
scădea productivitatea acestora sub 
7—8 tone iarbă la hectar, inginerul- 
șef al I.A.S. Curtea de Argeș, to
varășul Mircea Budan, este de părere 
că potențialul adevărat al pajiștilor 
este mult peste ceea ce se realizează 
efectiv. Importante rezerve sint chiar 
în modul în care sint îngrijite și 
exploatate, dar sint și greutăți la re
coltarea finețelor colinare. pe care 
unitatea nu poate să le rezolve. Cu 
toate că unitatea are în dotare 12 mo- 
tocositoare tip „Carpatina" (din cate
goria mașinilor așa-zis îmbunătățite), 
ele nu pot fi folosite din cauza unor 

. erori de concepție. Fapt\este că, din 
cele 1 000 hectare cu finețe, doar 200 
hectare se recoltează mecanizat, res
tul manual. Cosași adevărați se gă- 
seșc in zonă destui, numai că ei , pre
tind mai mult decit dublu prevăzut 
în Hătem. Nu trebuie sh fii un expert 
în problema în cauză pentru a trage 
unele concluzii asupra implicațiilor 
pe care Ie au aceste necorelări.

nou 
pină

cînd iarba 
animalele să 

hrănite pe aceste 
aproape de căde-

cu un stoc de cel 
fin. Pe deasupra, 

vinde fin unită- 
din sudul jude-

La cele prezentate mai sus ar fi de 
precizat că unitățile in cauză nu 
dispun practic de nici un hectar cu 
fineață, iar suprafețele de pășuni 
sint atît de dispersate și atît de im
proprii pășunatului in turme 
incit ele aproape 
tează In echilibrarea 
jere. Singura cale de 
furajele o reprezintă 
ducției la unitatea de 
tivată cu nutrețuri în ogor propriu, la 
care se adaugă, evident, producția 
secundară de cereale sau plante teh
nice. Dar să vedem în ce 
reușește acest lucru 
agricolă’ din Mozăceni, ca 
plificăm printr-o unitate 
a agriculturii județului, 
tiva de aici dispune 
bovine și 4 000 ovine. Pentru 
ducerea furajelor, unitatea dispune 
de 370 hectare, din care 100 hectare 
pășune, de fapt niște fișii de teren 
neproductiv, oricum impropriu pă
șunatului. Admițînd chiar că unita
tea din Mozăceni ar cultiva cele 270 
hectare cu plante furajere deosebit de 
productive, nici atunci ea nu ar pu
tea produce intr-un an. mai mult de 
10 000—12 000 tone masă-verde, ceea 
ce înseamnă mai puțin de jumătate 
din consumul normal de masă-ver
de al animalelor pe perioada 1 mai— 
31 octombrie.. De unde și cum se asi
gură cealaltă jumătate ? Dar fura
jele pentru perioada de stabulație ? 
Jumătatea despre care vorbeam nu 
se asigură, ci se „cîrpește" pe seama 
puținelor zile de pășunat pe miriști 
și porumbiști ; cît despre nutrețurile 
pentru perioada iernii, cel puțin din 
punct de vedere cantitativ, lucrurile 
nu sint chiar atît de complicate, in- 
trucît la Mozăceni se produc paie și 
coceni din belșug. Dar

mari, 
că nu con- 
balanței fura- 
a asigura, aici 
sporirea pro- 
suprafață cul-

măsură 
cooperativa 

să exem- 
de frunte 
Coopera- 
de 2 600 

pro-

aceste . . 
furaje nu produc laptele și car- 

oricite

Se cuvine a fi subliniată inițiativa 
recentă a organului județean de 
partid, anume de a se trece la o in
ventariere cantitativă și mai ales ca
litativă a fondului pastoral. Este in 
fond o măsură absolut obligatorie 
pentru a ști pe ce să te bazezi, unde 
este rentabil să investești și, por
nind de la aceasta, să stabilești 
într-o concepție unitară etapizarea 
lucrărilor de îmbunătățire, ținînd 
cont de posibilitățile materiale și fi
nanciare existente. Este posibil ca 
lucrarea să nu fi fost peste tot te
meinic făcută, dar chiar și așa ea se 
dovedește a 
lositoare. 
concluziile 
această lucrare. Din cele 78 000 hec
tare cu pășuni naturale, doar 32 000 
hectare dispun de un covor erbaceu 
bun, în măsură să asigure hrana 
animalelor doar prin o simplă ferti
lizare organică și chimică ; alte 
13 800 hectare de pășuri au o vege
tație slabă și săracă, iar pentru a fi 
puse în valoare trebuie în mod obli
gatoriu însămînțate sau suprainsă- 
mînțate și fertilizate.. Probleme deo
sebite se ridică în cazul celor 27 000 
hectare de pășuni infestate de tufă
rișuri și mărăcinișuri, unele intr-o 
proporție ce depășește 50 la sută 
din suprafață.

Argeșul dispune de o experiență 
proprie în ce privește îmbunătățirea 
pajiștilor, aici luind ființă, incă cu 
mulți ani în urmă, adevărate pă- 
șuni-model, organizate pe baze ști
ințifice, care Ia vremea respectivă au 
constituit puncte de referință pentru 
întreaga activitate de îmbunătățire a 
pajiștilor. Pășunile montane din zona 
Rucărului rivalizează astăzi cu cele 
mai productive pajiști de la noi. în
grijite și administrate 
vrednici și pricepuți, ele și-au păs
trat de-a lungul anilor potențialul 
productiv la care au fost ridicate 
prin lucrări complexe de regene
rare. în alte locuri, cum ar fi 
la I.A.S. Curtea de Argeș, bună
oară. pășunile au fost îmbunătă
țite mai ales cu forțe proprii, 
iar preocuparea pentru a le men
ține și spori potențialul produc
tiv se reflectă nu numai în faptul 
că cel puțin o dată la trei ani se- in
tervine cu lucrări complexe de ame
liorară, ci și în modul in care se face 
exploatarea acestora. Unitatea de aici 
dispune de 15 000 oi și 2 600 taurine, 
care, pină să fie urcate pe pajiștile 
montane, sint ținute pe pășunile și 
o parte a finețelor situate in

Iată, 
ce

fi deosebit de fo- 
i. foarte pe scurt, 

se desprind din

de oameni

a

Cele mai fertile pășuni 
să fie și cele 

mai productive!
Problema care ni se pare a fi cea 

mai serioasă este că dintre toate pă
șunile și fînețele existente in județ, 
cele care pot asigura cele mai mari 
cantități de masă-verde sint cele afla
te în bună parte în proprietatea co
operativelor agricole. Sint 68 000 hec
tare pășuni și finețe, care practic se 
bucură de cea mai puțină atenție, pe 
ele executîndu-se cele mai puține 
lucrări. Și, precizăm, nu pentru că 
organele agricole județene sau uni
tățile agricole nu ar manifesta in
teres pentru ele, ci, practic, datorită 
lipsei de posibilități materiale și fi
nanciare pentru a face acele lucrări 
fundamentale 
unele cooperative 
cele din Bogați, 
Curtea de Argeș, 
Drăganu, aceste 
acoperă suprafețe 
mod normal ar putea asigura furaje 
din abundență pentru toate anima
lele comunei, inclusiv finul pentru 
perioada de stabulație. In alte locuri, 
cum ar fi de exemplu la Rociu, Re
cea, Hîrsești sau Budeasa, punind in 
valoare fertilitatea ridicată a solu
lui, pășunile ar putea fi trecute la 
un regim de cultivare intensivă, asi- 
gurind astfel acoperirea deficitului 
mare de. furaje ce se înregistrează 
aici. Pajiștile la care ne referim nu 
numai că sint cele mai bune din 
județ, cu potențialul productiv cel 
mai mare, dar fiind amplasate in 
apropierea satelor ele sint și cel mai 
ușor de exploatat, nemaivorbind de 
faptul că, spre deosebire de pășunile 
montane, ele pot fi folosite un timp 
mai îndelungat, cel puțin 6 luni pe 
an. Din diferite motive insă, aceste 
pășuni și finpțe nu pot fi îmbunătă
țite, in actuala legislație neexistind 
posibilitatea efectuării unor investiții 
din fondurile centralizate, iar solu
ția de a fi creditate unitățile agri
cole, după cum se vede, nu a dat 
rezultate. O soluție practică și efi
cientă trebuie însă găsită. Pentru că 
este anormal, este păgubitor ca pă
șunile și fînețele cele mai bune să 
rămînă în afara lucrărilor de fond 
care se fac pentru ameliorarea pajiș
tilor aflate în proprietatea consiliilor 
populare sau unităților agricole de 
stat.

nea care se așteaptă.
eforturi s-ar face pentru înnobilarea 
lor. Este o situație reală, rezultată 
nu din aprecieri de ordin general, 
ci din calcule judicios fundamentate. 
Iată de ce ea trebuie cu toată se- 

: riozitatea analizată, cu atît mai mult 
cu. ..citește cunoscută. hu..de. acum și 
sint cunoscute consecințele acestui 
dezechilibru îndeosebi îh perioada 
de iarnă, cînd în multe locuri 
hrănirea animalelor se face necores
punzător. Cu atît mai nefirească ni 
se pare deci insistența cu care se 
stăruie acum și pentru desțelenirea 
puținelor pajiști cultivate ale consi
liilor populare, care au mai rămas 
prin unele comune din sudul județu
lui Argeș.

de ameliorare. în 
agricole, cum sint 
Boteni, Mihăești, 

Vîlsănești, Uda și 
pășuni și finețe 
întinse, care in

Măsuri și răspunderi 
precise pentru buna 

exploatare a pajiștilor
în județul Argeș s-au depus și se 

depun eforturi deosebite pentru îm
bunătățirea pajiștilor naturale. Po
trivit programului aprobat de comi
tetul județean de partid, numai in 
acest an urmează să fie supuse unor 
ample lucrări de ameliorare circa 
44 000 hectare. O parte din aceste 
lucrări au fost deja executate, cele
lalte urmînd a fi încheiate pină la 
toamnă. Problema-problemelor o 
constituie îngrijirea și exploatarea 
acestor pajiști pentru a se asigura o 
eficientă sporită investițiilor făcute.

Există reglementări legale care 
stipulează răspunderile ce revin con
siliilor populare comunale, unităților 
agricole, întreprinderilor de îmbună
tățire și exploatare a pajiștilor, 
ocoalelor silvice în ce privește mo
dalitățile .concrete de gospodărire a 
pajiștilor. In numeroase cazuri însă, 
aceste reglementări clare, precise și 
obligatoriu a fi respectate de către 
toți factorii implicați nu se aplică 
întru totul sau uneori li se dau fel 
și fel de interpretări, fapt ce duce 
la dispersarea răspunderilor și, o da
tă cu aceasta, la neaplicarea măsu
rilor stabilite. Să ne referim, bună
oară, la modul în care este gospo
dărită pășunea Căpitanu-Sohorîtu, 
precum și celelalte pășuni montane 
de pe raza ocolului silvic Rucăr. 
Potrivit programului stabilit, cele 
4 700 hectare de pășuni din această 
zonă au fost repartizate după cum 
urmează : 1 100 hectare crescătorilor 
de animale' din comunele Rucăr și 
Dimbovicioara, iar restul de 3 600 
hectare au fost închiriate la 7 coope
rative agricole din zonele subcolina- 
re, precum și unor asociații ale cres
cătorilor de animale din comune
le necooperativizate. Potrivit re
glementărilor în vigoare și a clau
zelor cuprinse în contractele de în
chiriere, unitățile respective și cres
cătorii de animale din asociații au 
obligația, printre altele, de a efec-

tua diferite lucrări de curățire ți 
îmbunătățire pe pășunile date in fo
losință și să respecte, totodată, nor
mele de pășunat stabilite de către 
beneficiar. Pe cele 130 hectare din 
pășunea „Căpitanu", închiriate 
C.A.P^-ului Boteni, unde se, aflau la 
păscut 180 taurine, singură lucrare 
de îmbunătățire s-a rezumat la scoa
terea gunoiului din adăpostul impro
vizat aici, în timp ce conducerile 
cooperativelor agricole din Stîlpeni, 
Mihăești, Schitu-Golești și Godeni 
nici măcar nu au găsit de cuviință 
să se deplaseze la fața locului pen
tru a se convinge asupra 
vegetație a pășunilor, stare 
puțin din ceea ce am văzut 
nea repartizată C.A.P.-ului 
lasă mult de dorit. Desigur, nu este 
deloc ușor ca primăvara devreme să 
urci oamenii la munte pentru a curăți 
pășunile, în condițiile în care aici nu 
există nici măcar adăposturi pentru 
a le folosi ca dormitoare. La nivelul 
județului, la nivelul Ministerului 
Agriculturii și Ministerului Silvicul
turii trebuie însă găsite soluții pen
tru ca in toate cazurile să fie res
pectate prevederile legii cu privire 
la îngrijirea și exploatarea fondului 
pastoral, pentru că altfel intervine 
un proces de degradare a pășunilor, 
cu consecințe dintre cele mai grave. 
In această ordine de idei, consiliile 
populare comunale trebuie să-și intre 
mai .hotărît în atribuțiile ce le revin 
și să asigure, să controleze cu stric
tețe aplicarea măsurilor de îngrijire 
și exploatare a pășunilor, indiferent 
în a cui proprietate se află acestea. 
Și în cazul unităților care trimit ani
malele la pășunat,. dar și in cazul 
cetățenilor din respectivele comune, 
există multe imprecizii in ce pri
vește evidența, urmărirea modu
lui în care se achită de obligațiile 
ce le revin in întreținerea pajiști
lor. La Rucăr, de exemplu, asociația 
crescătorilor de animale își face in
tr-adevăr datoria, în rest, în evi
dența participării cetățenilor lâ exe
cutarea lucrărilor de îngrijire a pă
șunilor există aproximații, chiar 
dezordine. Am întîlnitșaiet prpcedșe, - 
care pun în evidență aspecte _ nega- ’ 
tive de. ordin mai general. Concret, 
cetățeanul plătește la cooperația de 
producție, achiziție și desfacere a 
mărfurilor pentru învoirea la pășu
nat a animalelor o anumită sumă de 
bani, sumă care este virată apoi în 
contul proprietarului de pășune. La 
cooperație se află, totodată, și evi
dența celor care au obligația de a 
presta un număr de zile la întreți
nerea pășunilor, dar nu și evidența 
celor care și-au îndeplinit obliga
țiile ce le revin. în același timp, 
ocolul silvic și ferma întreprinderii 
de pajiști țin doar evidența cetățe
nilor care au participat la lucrările 
de întreținere, dar nu și a celor care 
au obligația de a participa. Un amă
nunt birocratic ? Nicidecum, nu e 
vorba de așa ceva, după părerea 
noastră, ci de o modalitate organiza
torică ce atrage o dispersare a răs
punderilor, eu toate consecințele 
care decurg din aceasta. Fapt este 
că întreprinderea de pajiști, care 
face foarte multe lucruri bune, res
pectiv lucrări de ameliorare, este în 
această situație scoasă in afara sis
temului care să asigure urmărirea 
modului în . care sint exploatate pa
jiștile, a modului in care cetățenii iși 
fac datoria de a participa la lucră
rile de întreținere. Ea rămîne, chiar 
dacă are rezultate bune, o simplă 
prestatoare de servicii; și faptul cel 
mai important, consiliul popular nu 
instituie in cazul de față un aseme
nea sistem care să-i permită exerci
tarea unui control riguros asupra 
modului in care sint îngrijite și ex
ploatate pășunile, asupra modului în 
care-și îndeplinește fiecare verigă 
obligațiile legale pe care le are. Pe 
bună dreptate, specialiștii din agri
cultura județului și crescătorii de 
animale socotesc cu totul anormal 
actualul statut al întreprinderii de 
pajiști care, deși încadrată cu per
sonalul cel mai 
mele ce țin de 
oară a fondului 
este implicată 
tui patrimoniu. Ei sint de părere că, 
indiferent in a cui proprietate sau 
folosință se află pășunile și fînețele 
naturale, în ceea ce privește normele 
tehnice de ameliorare și mai ales de 
exploatare toți ar trebui să respecte 
dispozițiile unul singur organism de 
specialitate împuternicit să asigure 
respectarea legii și să răspundă, pen
tru modul în care este gospodărit 
fondpl pastoral, in fața organelor de 
stat și de partid.

stării de 
care, cel 
pe pășu-

Boteni,

O dată cu lansarea mineralieru
lui „Baraolt", de 65 000 tdw. con
structorii de nave din Mangalia 
au Înregistrat o adevărată perfor
manță : montarea in doc a acestei 
nave în numai trei luni și jumătate, 
deci cu două luni și jumătate mai 
puțin față de nava precedentă de 
același tip. Totodată se cuvine să 
precizăm că, față de nava cap de 
serie realizată aici, timpul de exe
cuție s-a redus de aproape trei ori. 
Prezentîndu-ne condițiile care au 
permis obținerea acestui succes, in
ginerul Nicolae Chitic, directorul 
unității, ne-a vorbit pe larg despre 
importanța vizitei de lucru efec
tuate aici in primăvara anului 1984 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, urmată 
de intîlnirea de lucru de la Neptun 
cu consiliile de conducere ale șan
tierelor navale din Constanța și 
Mangalia, precum și cu cadre din 
conducerea centralei de resort. Cu 
acest prilej s-au stabilit obiectivele 
și măsurile ce trebuie luatei pentru 
traducerea în viață a programului 
de construcții navale.

în esență, orientările și indica
țiile date de secretarul general al 
partidului la consfătuirea de la 
Neptun au subliniat necesitatea ex
tinderii și generalizării tehnologiilor 
avansate de 
cu cea mai 
domeniu in 
o mai bună 
producție în cadrul unităților cen
tralei de construcții navale ; creș
terea gradtilui de mecanizare a ope
rațiunilor de sudură, care urmează 
să ajungă la 70 la sută la sfirșitul 
acestui cincinal.

Analiza efectuată cu acest prilej 
a constituit un 
pentru activitatea 
Mangalia. Și iată 
mai tînăr șantier 
beneficiind de o 
celei 
domeniu, aici s-a prevăzut să 
realizeze nave de mare tonaj, 
performanțe înalte. Se punea, 
tuși, probiema calificării forței 
muncă, deoarece marea majoritate a 
muncitorilor și specialiștilor sint ti
neri absolvenți ai liceelor, școlilor 
profesionale și facultăților de profil 
și nu au o experiență practică prea 
bogată, verificată în producție. Ex
periența necesară se afla însă destul 
de aproape, adică la șantierul na
val din Constanta. Ca atare, cu 
sprijinul comitetului județean de 
partid și al centralei de resort de la 
Galați, care aveau sarcina să faci
liteze acest transfer de experiență, 
s-a trecut la asimilarea și generali
zarea ei prin măsuri practice ime
diate. Astfel, șantierul naval clin 
Mangalia a fost integrat celui din 
Constanța, cU> statut și titulatură.;de 
•Fabrică de construcții și reparații 

’ ‘de navei „Daca’s-ar fi reSu'niă’t to-

tul la această măsură, într-un fel 
administrativă, însemna însă că am 
fi acționat in mod formal" — ne 
spune inginerul Adrian Sabău, di
rectorul tehnic al actualei întreprin
deri de construcții 
stanța.

Cum s-a procedat 
pentru traspunerea în 
rilor stabilite la consfătuirea de la 
Neptun? în primul rînd, în funcție 
de cerințele cele mai stringente ale 
producției, au fost detașați la Man
galia 600 de muncitori cu inaltă 
calificare și 50 de specialiști, ade- 
vărați mesageri ai experienței și 
tehnologiilor avansate de la Con
stanța. Întrucît aceasta era însă o 
măsură temporară, iar problema tre
buia rezolvată prin creșterea gra
dului de calificare, și specializare a

navale Con-

deci, practic, 
viață a măsu-

Cum ou ajuns navaliștii 
din Mangalia 

la performanțele 
celor din Constanta

lucru de la unitățile 
bună experiență in acest 
toate șantierele navale; 
și rodnică sooperare în

moment hotărîtor 
navaliștilor din 

de ce. Fiind cel 
naval din țară și 
dotare la nivelul 

mai avansate tehnici în acest 
se 
cu 
to- 
de

muncitorilor de la șantierul naval 
Mangalia, un număr similar de 
muncitori și specialiști de aici au 
fost detașați temporar Ia Constanța 
pentru a-și insuși de la sursă noi 
cunoștințe profesionale, modul de 
organizare a locului de muncă, teh
nologiile avansate de lucru. Tot
odată, în spiritul orientărilor secre
tarului general al partidului, în 
ambele unități s-au Înființat centre 
de perfecționare și policalificare a 
muncitorilor în 
sectorului naval, cum ar fi sudura 
automată și semiautomată, lăcătușe- 
ria etc., ale căror cursuri cu durata 
de 3—6 luni au fost urmate pînă in 
prezent de jumătate din numărul 
navaliștilor de la Mangalia și Con
stanța. Ca urmare, la Mangalia, 
procentul lucrărilor de sudură auto
mată și semiautomată a crescut de 
la 
in 
37 
ca 
realizeze integral sarcinile stabilite 
la consfătuirea de la Neptun.

Această infuzie de experiență a 
permis trecerea la aplicarea și ge
neralizarea tehnologiilor avansate la 
șantierul din Mangalia. Ne referim, 
printre altele, la premontarea pe 
platforme sau în hale a unor părți 
masive de navă, saturate cu echi
pamente. tubulatură, și vopsite, pre
cum și a suprastructurilor complete, 
care se introduc in doc pentru mon
taj la greutatea de pînă la 960 de 

1 tone, -în ■comparație cu bloc-secțiile 
de numai 60—120 de tone maximum, 
care se morttău ctf doi ani în urmă.

meserii specifice

12 la sută, in 1984, la 40 la sută 
prezent, iar la Constanta — de la 
la sută la 45 la sută, urmînd 
pină la sfirșitul cincinalului să se

De asemenea, s-a trecut Ia mon
tarea monobloc a motoarelor prin
cipale. pentru care s-a realizat o 
hală specială, similară cu cea de la 
Constanța ; s-a generalizat execu
tarea tubulaturii după schițe cotate, 
în sistem industrial.

în spiritul indicațiilor date de 
secretarul general al partidului s-au 
pus și bazele specializării celor două 
unități in vederea asigurării unei 
cooperări cît mai eficiente intre ele. 
Astfel,. pentru ultimul mineralier 
lansat la Mangalia, navaliștii con- 
stănțeni au livrat o parte din 
bloc-secții, care au fost transportate 
pe mare. După cum, la Mangalia 
s-au realizat părți de suprastructură, 
mobilier, parapete de comandă și 
alte repere pentru navele care se 
construiesc /a Constanța.

Aplicarea în practică a acestor 
măsuri a determinat în mod hotări- 
tor reducerea timpului de montaj în 
doc a mineralierului „Baraolt", la 
care ne-am referit la începutul 
acestor rinduri. Acțiunile întreprinse 
pentru modernizarea și perfecțio
narea activității productive la șan
tierul naval Mangalia au însă efecte 
benefice și asupra eficienței eco
nomice. Astfel, după cinci luni din 
acest an, planul la productivitatea 
muncii a fost depășit cu 3,9 la sută. 
Totodată, indicele de folosire a ta
blelor a crescut de la 89 la sută, in 
4984, la 91,6 la sută in prezent, 
ajungînd la nivelul atins de con
structorii de nave din Constanța, 
în fine, cheltuielile totale la 1000 
lei producție-marla s-au redus cu 
13,8 la sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut.

Prin creșterea gradului de tehni
citate a lucrărilor, ridicarea califi
cării și specializarea oamenilor, na
valiștii din Mangalia au trecut la 
realizarea unor nave de complexi
tate sporită, cum ar fi un petrolier 
de 85 000 tdw, preluat din planul 
întreprinderii de construcții navale 
Constanța, care urmează să realizeze 
alte obiective din programul de con
strucții navale ; o nouă serie de mi
neraliere de 65 000 tdw, după un 
proiect îmbunătățit, cu o greutate 
redusă față de seria precedentă și 
dotate cu motoare principale și au
xiliare din noua generație, cu consum 
redus de combustibil ; iar în ultima 
parte a anului vor începe construc
ția primelor vrachiere de 25 000 tdw, 
care se realizează pentru prima dată 
în țara noastră.

Așadar, iată încă un exemplu 
concludent care demonstrează că ex
periența înaintată trebuie cît mai 
bine cunoscută și aplicată pe scară 
largă? ea reprezentînd cu adevărat 
un excelent combustibil în cursa 
pentru progres.

Georqe MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ-DESEASORATA EXEMPLAR!
V»

Recoltarea orzului la C.A.P. Grindu, județul Ialomița Foto : Victor Rădulescu

GIURGIU: Din prima zi ritm intens de lucru

calificat în proble- 
valorificarea superi- 
pastoral, aceasta nu 
exploatarea aces-

Florea CEAUȘESCU
Iosif POP

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ
(Urmare din pag. I)

— Programele de măsuri întocmite 
in cadrul acestor întreprinderi 
prevăd, intre altele, 
unor tehnologii 
anumitor fluxuri de producție. în
tărirea asistenței tehnice in schim
burile II și III — vor determin^ fo
losirea mai bună a timpului de' lu
cru, precum și încărcarea la întrea
ga capacitate a mașinilor și insta
lațiilor. ne spune Inginerul Gelu 
Osanu, director tehnic al Centralei 
industriale de utilaj chimic și ali
mentar. Totuși, pentru realizarea in 
toate întreprinderile centralei a pla
nului la producția fizică trebuie so
luționate* grabnic citeva probleme de 
fond. Una dintre acestea se referă la 
tipizarea reperelor, subansamblelor 
și componentelor utilajelor tehnolo
gice, acțiune care să permită me
canizarea și, în unele cazuri, chiar 
automatizarea proceselor de fabri
cație. Or. pină în prezent, documen
tațiile tehnice întocmite de Institutul

care 
modernizarea 

și automatizarea

de inginerie tehnologică pentru indus
tria chimică din București și Insti
tutul de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică pentru industria 
petrochimică și rafinării din Ploiești 
nu sint in măsură să ne permită 
tipizarea pe scară largă a elemente
lor care compun utilajele chimice. 
Acest lucru ne pricinuiește mari di
ficultăți in asigurarea bazei mate
riale, în pregătirea fabricației, in 
executarea SDV-urilor. Este știut 
că. mărindu-se gradul de tipizare, 
crește corespunzător și gradul de 
repetabilitate a producției de ele
mente componente, implicit posibili
tățile de organizare eficientă a pro
ducției. în acest sens, am să mă 
refer la un singur exemplu. Prin 
tipizarea reperelor care compun 
schimbătoarele de căldură executate 
în cadrul centralei, utilaje care de
țin o pondere de circa 40 la sută din 
totalul producției, productivitatea 
muncii s-ar dubla, iar cheltuielile 
de producție s-ar diminua cu circa 
35 la sută. Totodată, consider că

activitatea de proiectare trebuie să 
fie legată mai strins cu activitatea 
productivă pentru reducerea norme
lor de consum. Am in vedere atît 
consumul total de laminate finite 
pline din oțel, cit și consumul de 
oțeluri aliate și inoxidabile, consu
muri de care în prezent răspund 
numai întreprinderile producătoare 
de utilaje tehnologice. Mai exact, 
respectarea și, evident, diminuarea 
normelor de consum trebuie să re
prezinte una din condițiile de bază 
de Ia care să pornească activitatea 
de proiectare. Prin îmbunătățirile 
tehnologice elaborate de întreprin
deri, consumul de metal se poate 
reduce numai cu cîteva procente. 
Economiile cele mai mari se pot face 
prin schimbarea concepției construc
tive a utilajelor, deci începind aceas
tă acțiune din faza de proiectare.

IN CONCLUZIE
Pentru asigurarea utilajelor teh

nologice este necesar să se acționeze

cu hotărîre în Vederea realizării in
tegrale a producției fizice Ia fiecare 
sortiment in parte. Totodată, răs
punderi deosebite revin furnizorilor 
de semifabricate și materiale, in 
special Centralei industriale de pre
lucrări metalurgice, care intr-un 
timp cît mai scurt trebuie să recu
pereze răminerile in urmă față de 
întreprinderile producătoare de uti
laj chimic. In fine, apare limpede 
că institutele care proiectează utila
jele tehnologice destinate industriei 
chimice și petrochimice trebuie să 
se implice mai mult în problemele 
fabricației de utilaje tehnologice, să 
asigure un grad sporit de tipizare 
a reperelor și subansamblelor. crăind 
în acest fel întreprinderilor 
structoare de utilaje tehnologice 
diții optime pentru realizarea 
nului la producția fizică, la toți 
lalți indicatori.

Gheorqhe IONITA 
Constantin CAPRARU 
Stelian CH1PER 
Ion STANC1U

con- 
con- 
pla- 
cei-

In județul Giurgiu, cele dinții 
brazde la secerișul orzului au fost 
trase in unitățile din consiliile agro
industriale Călugăreni, Vedea, Puti- 
neiu, Băneasa și Frățești. Au fost 
luate măsuri pentru . ca această lu
crare să se incheie in termene scurte 
spre a se evita orice pierderi.

Este vorba de o campanie foarte 
strînsă, care, potrivit cerințelor for
mulate de secretarul general al 
partidului, trebuie să se încheie în 
cel mai scurt timp — ne spune to
varășa Georgeta Oprea, secretar al 
comitetului județean de partid. 
Avem de strins orzul de pe 24 910 
hectare, iar griul de pe 71 272 
hectare. în acest scop, șub îndru
marea comitetului județean de partid, 
au fost pregătite din timp toate mij
loacele necesare : 1 227 combine, 670 
prese de balotat paie, 3 746 tractoare, 
6 230 autovehicule, 1 340 atelaje și 
altele, toate organizate în 110 tabere 
de cîmp dotate cu ateliere mobile de 
intervenție, cu dormitoare pentru 
mecanizatori. Cum sint aplicate în 
practică aceste măsuri ?

Luni, 16 iunie, în cooperativa agri-

colă Călugăreni a fost prima zi de 
lucru la secerișul orzului. Deși nu
mai cu o zi în urmă aici a plouat 
abundent, se lucra cu toate forțele. 
Combinele au intrat in lanuri numai 
in urma unei verificări riguroase a 
etanșeității fiecărei mașini. După un 
control amănunțit privind stadiul de 
coacere a lanurilor, organizatorul 
de partid, Lazăr Ciobanu, face pre
cizarea că, in ce privește secerișul 
orzului, in toate unitățile din acest 
consiliu agroindustrial a fost prins 
momentul optim. Cele 100 combine 
sint organizate în 8 formații com
plexe. La Singureni, Dărăști Vlașca 
și Stoenești. acestor formații de com
bined li s-au’adăugat 1 500 de co
operatori, care adună cu ajutorul coa
selor și 
renurile 
binele.

Și in
Industrial Frățești 
același spirit de ordine și disciplină. 
„Principala noastră preocupare este 
de a încheia recoltarea orzului în cel 
mult patru zile bune 
spune tovarășa Maria

secerilor recolta de pe te- 
unde nu pot intra com-

unitățile din consiliul agro- 
se muncește in

bră a biroului comitetului județean 
de partid, care răspunde de activita
tea din acest consiliu. Ne aflăm în 
zona din județ unde în ultimele zile 
a plouat cel mai mult, pînă la 120 
de litri pe mp. Se înțelege că in 
asemenea situații buruienile sint in 
ofensivă. Iată de ce acolo unde nu 
pot intra combinele se lucrează ma
nual, se fac snopi și in 24 de ore 
orzul .este treierat staționar".

Facem un scurt popas și la coope
rativa agricolă din Braniște. Aici 
mecanizatorii de pe cele șapte com
bine lucrau la secerișul orzului „fără 
reproș" — cum ne mărturisește in- 
ginerul-șef Ion Dima. Intr-adevăr, 
combinele au. echipamentele de tăie- 
re reglate la nivelul solului 
adaptează în permanență la 
gurația terenului.

Datorită bunei organizări a 
cii, pină în seara zilei de 17 
deci in numai două zile, in județul 
Giurgiu orzul a fost strins de pe 
11 115 hectare, ceea ce reprezintă 46,4 
la sută din suprafața cultivată.

și se
confi-
mun- 
iunie.

MARAMUREȘ

de lucru 
Navruc,

i

— ne 
mem-

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii

Furajele să fie recoltate la timp
în aceste zile. în agricultura jude

țului Maramureș, strînsul furajelor 
constituie o lucrare prioritară. 
Timpul călduros si ploile din această 
primăvară au favorizat creșterea ve
getației si au determinat declanșarea 
cu circa două săptămini mai devre
me a campaniei de recoltare a fura
jelor. Iată <je ce. fată de programul 
initial de a depozita oină la finele 
lunii iunie aproape 27 000 tone trifo
liene. program realizat la această 
dată, organele agricole județene au 
stabilit măsuri si acționează în acest 
sens ca oină la finele lunii să fie 
adunate in fermele zootehnice aproa
pe 65 000 tone furaje insilozate. Cum 
se acționează acum pentru îndeplini
rea acestei importante sarcini ?

Un raid întreprins in județ, prin 
cîteva localități, ne-a înlesnit con
statarea că la strîngerea fura
jelor se lucrează și pe ploaie, 
tocmai datorită urgentei acestei lu
crări. Am intîlnit pe cîmp. la Groși. 
Ocoliș. Rus. Chechis. Dumbrăvita. 
Berinta. Cernești etc., at.it utilaje 
pentru recoltarea mecanizată si rea
lizarea silozului, chiar oe oloaie, cît 
si șiruri de cosasi. care profitau de 
vremea umedă pentru a cosi ierbu
rile pentru fin. Obisnuiti cu aseme
nea condiții de uscare a nutrețului.

vite din satele_ __
Valea Izei, Valea Vi
de zor si acum iarba

de necrescătorii de 
Valea Marei, 
seului cosesc 
pe oloaie, o ridică semiuscată să se 
zvinle ne clincere si' obțin un fin 
vitamiriizat. cu aromă si Culoare Plă
cute.

în județ s-a încheiat prima coasă 
la trifoliene pe cele 3 366 hectare, fi
ind realizate 36 000 tone siloz. Tre
buie insă accelerată recoltarea fine
telor. deoarece, din cele aproape 
49 000 hectare, n-au fost cosite decit 
ceva mai mult de 5 185 hectare. Tot 
sub semnul unei mari urgente tre
buie considerată si acțiunea de recol
tare a culturilor perene destinate in- 
silozării. deoarece încă de oe jumă
tate din aceste suprafețe nu a fost 
luată prima coasă.

Cauza acestor intîrzieri este capa
citatea limitată a mijloacelor meca
nice ale S.M.A. de a recolta si de a 
face siloz intr-un termen foarte 
scurt, cum pretinde această lucrare. 
Cum explică această intîrziere direc
torul S.M.A. Copalnic Mănăstur. to
varășul Aurel Șomcuteanu. pe care 
l-am întîlnit pe traseul raidului, nos
tru din acest consiliu agroindustrial :

..Am putea efectua mai rapid a- 
ceastă lucrare dacă am avea mai 
multă motorină si unele piese de

schimb. Utilaje avem. Numai pentru 
insilozare am avea nevoie de 2 000 
litri motorină ne zi. dar noi nu pri
mim zilnic decit 1 800 litri pentru 
toate lucrările din campanie".

Spre a evița aceste întirzieri păgu
bitoare de două ori — deprecierea 
vegetației și diminuarea recoltei; ce 
urmează să se obțină la coasa a doua 

Cărbunar și Berința, 
președinții

- la C.A.P.
după cum ne explicau 
celor două unită ti. loan Trif si Du
mitru Pop, se lucrează cu coasele, 
iar trifoiul se află de acum în clăi. 
N-au putut-o face insă și unitățile 
cu suprafețe întinse de asemenea 
plante destinate silozului, cum sint 
asociația economică intercooneratistă 
Mireșu Mare (232 hectare, din care 
doar jumătate sint recoltate), care 
riscă să piardă o parte din culturile 
neînsilozate la vreme din lipsă de 
mijloace mecanizate.

Se impune astfel o reconsiderare a 
măsurilor luate în unele unităti. in
clusiv in cele de mecanizare, cu pri
vire la stringerea de urgentă si fără 
pierderi a furajelor într-un iudet cu 
specific zootehnic, cu experiență in 
realizarea unor furaje de calitate.

Gheorqhe SUSA 
corespondentul „Scînteii"
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BOGATELE TRADIȚII ALE LUPTEI REVOLUȚIONARE 
A CLASEI NOASTRE MUNCITOARE

Se împlinesc 100 de ani de la apariția pri
mului program revoluționar marxist din țara 
noastră, cunoscut sub numele de „Ce vor so
cialiștii români", moment de o deosebită im
portanță politică și ideologică în istoria miș
cării noastre muncitorești și socialiste. în lupta 
pentru transformarea revoluționară a societății 
românești. Aniversarea acestui eveniment la 
scurtă vreme după gloriosul jubileu al partidului 
nostru comunist prilejuiește, o dată mai mult.

evocarea bogatelor tradiții ale gindirii și ac
țiunii revoluționare ale clasei noastre munci
toare. a atașamentului nestrămutat al munci
torimii române față de idealul socialismului ; 
totodată, evenimentul aniversat ilustrează afir
marea timpurie a principiilor programatice re
voluționare. marxiste in mișcarea muncito
rească și socialistă din România, capacitatea 
acesteia de a-și însuși și aplica creator prin
cipiile învățăturii marxiste, de a supune. în

lumina și in spiritul acestora, unei ample și 
aprofundate analize realitățile concret-istorice 
românești. Asemenea adevăruri au constituit 
acel neprețuit tezaur de învățăminte, de expe
riență revoluționară, pe care l-a preluat parti
dul comunist, făurit în urmă cu 65 de ani, 
tezaur pe care l-a sporit și imbogățit continuu 
de-a lungul unei eroice și glorioase istorii de 
61ujire neabătută a celor mai inalte idealuri ale 
poporului, a intereselor fundamentale ale tării.

Procesul istoric de formare și afir
mare a clasei muncitoare in socie
tatea românească a coincis, in linii 
generale, cu epoca marilor eveni
mente . naționale. — revoluția lui 
Horea. Cloșca și Crișan. revoluția lui 
Tudor Vladimirescu. revoluția bur- 
ghezo-democratică de la 1848, Unirea 
din 1859, cucerirea independenței de 
stat în 1877, răscoala țăranilor din 
1907 — care au trasat drumul unor 
adinei transformări economice, so
ciale. politice si culturale în cadrul 
României moderne — ceea ce și-a 
pus amprenta puternică pe evoluția 
proletariatului român, determinînd 
dezvoltarea spiritului său combativ, 
receptivitatea la nou, ancorarea în 
problematica fundamentală a socie
tății românești, organizarea unitară 
izvorîtă din unitatea de milenii a 
poporului. Muncitorimea, pe măsura 
dezvoltării sale, a fost părtașă direc
tă la aceste evenimente de mare 
reverberație națională, imprimîpd 
luptei maselor dinamism, vigoare, 
abnegație revoluționară, imounin- 
du-se curînd drept forța socială 
fundamentală a societății românești.

într-un răstimp scurt, mișcarea 
muncitorească si socialistă din tara 
noastră a străbătut un drum însem
nat pe calea dezvoltării și maturiză
rii sale, receptarea timpurie a idei
lor revoluționare ale socialismului 
avind un rol hotărîtor in acest sens. 
Amploarea pe care, mai ales după 
războiul de independentă, a luat-o 
acțiunea de propagandă socialistă și 
mișcarea pentru organizare politică 
si profesională a muncitorilor, dez
voltarea acțiunilor de clasă au pus 
la ordinea zilei, cu tot mai multă 
acuitate. problema alcătuirii unui 
program de luptă unitar ; cu deo
sebire. după conferința cercurilor 
socialiste din 1879, care a hotărit 
orientarea teoretică și practică a miș
cării socialiste spre rîndurile prole
tariatului. s-au elaborat mai multe 
documente programatice.

Programul „Ce vor socialiștii ro
mâni" — elaborat de Constantin Do- 
brogeanu-Gherea și publicat în 1886 
— a avut, prin conținutul ideilor 
revoluționare, prin analiza realități
lor social-economice si politice din 
România, prin obiectivele imediate 
de luptă, ca și prin cele de perspec
tivă. prin definirea rolului istoric al 
proletariatului în transformarea re
voluționară a societății, o impor
tantă teoretică si practică fundamen
tală pentru mișcarea noastră munci
torească și socialistă. împărțit în mai 
multe părți și capitole pentru înțe
legerea mai clară a tezelor si prin
cipiilor expuse, ștudiul-program re
prezintă un tdt unitar ca acțiune si 
concepție, o magistrală analiză a dez
voltării societății omenești, a legilor 
care' guvernează societatea capitalis
tă. a inevitabilității pieirii acestei 
orînduiri si trecerii la societatea so
cialistă. a luptei de clasă ca forță 
motrice a dezvoltării societății bazate 
pe clase antagoniste. Explicind mase
lor largi esența socialismului știin
țific, programul era străbătut ca un 
fir roșu de încrederea că viitorul 
aparține socialismului, că întreaga 
evoluție a societății se îndreaptă spre

edificarea unei noi orinduirî, mai 
bune și mai drepte, că nici o stavilă 
nu-i va sta în cale.

Programul sublinia in acest cadru 
rolul istoric al clasei muncitoare în 
Înfăptuirea revoluției socialiste, apre
ciind că „proletariatul este acea clasă 
care va inlocul burghezimea. Prole
tariatul are chemarea istorică a rea
liza forma viitoare socială" : acesta 
era menit a elibera întregul popor 
din jugul exploatării, a-1 face să de
vină stăpin pe avutul muncii sale, 
într-o țară liberă și independentă : 
„nația să ajungă singură proprietară 
asupra tuturor instrumentelor de 
muncă, asupra pămîntului, minelor, 
fabricilor și altor așezăminte indus
triale, asupra drumurilor de f ler etc. 
Nația, stăpină peste toate instru
mentele de muncă, va da producțiu- 
nii o direcție unitară si armonică".

Programul revoluționar marxist

acțiune ale mișcării socialiste : „tre
buie să luminăm poporul asupra stă
rii actuale a țării, asupra lucrurilor 
ce trebuie să ceară, cum să ceară și 
cum să se organizeze ; activitatea 
noastră trebuie să fie îndreptată 
înspre organizarea poporului munci
tor, spre ridicarea puterilor lui mo
rale și intelectuale, pentru creșterea 
puterii lui politice și economice, și 
toate acestea in mijlocul lui și 
printr-însul. Cu cit poporul va fi mai 
luminat, mai organizat, mai tare, cu 
atiț biruința lui va fi mai apropiată. 
Trebuie să ne luptăm (...) pentru a 
crea o partidă a muncitorilor, care 
singură să ceară și să realizeze cere
rile sale". O concluzie, un îndemn 
sub semnul cărora avea să se situeze 
activitatea ulterioară a mișcării noas
tre socialiste și muncitorești, încunu
nată de istoricul Congres din 1893, 
care a1 statuat făurirea partidului

100 de ani de la apariția primului program 
revoluționar marxist din România

elaborat în urmă cu un secol stă 
peste vreme mărturie faptului că so
cialiștii români au înțeles încă de 
timpuriu că, așa cum le concepuseră 
înșiși făuritorii lor, ideile, principiile 
socialismului științific reprezentau 
nu o dogmă imuabilă, ci o . călăuză 
în acțiunea revoluționară de trans
formare a societății, luminind dru
mul spre mărețul ideal al înlăturării 
nedreptelor rinduieli ale vremii. Pro
gramul din 1886 ilustrează grăitor 
preocuparea socialiștilor români de 
a-și însuși aprofundat teoria revolu
ționară a clasei muncitoare, de a 
aplica creator adevărurile ei general- 
valabile la condițiile țării noastre, de 
a investiga, în spiritul principiilor 
marxismului, trebuințele propriei so
cietăți, stabilind o strategie politică 
care să aibă în miezul său cerințele 
reale ale poporului nostru, imperati
vele concrete ale momentului res
pectiv. „Școlari ai socialismului ști
ințific, membri ai marii familii so
cialiste europene — se spunea în 
program — noi știm că felul activi
tății noastre atîrnă de condițiile reale 
ale țării noastre și mai ales de cele 
economice-sociale (...). Un socialist 
modern care ține la socialismul știin
țific .iși deduce idealul din mișcarea 
omenirii, din evoluția ei, iar mijloa
cele de lucrare și felul lucrării din 
condițiile în care se află un popor. 
Așadar, să analizăm condițiile de trai 
ale țării noastre, cum urmează din 
pozițiunea poporului muncitor, din 
relațiile de clase, din cultura noastră, 
din temeliile economice".

Tntr-o asemenea concepție, progra
mul întreprinde o amplă și profundă 
analiză a realităților românești, a 
stadiului în care se afla țara noastră, 
a raporturilor sociale, a vieții 
politice, a obiectivelor partidelor 
vremii. Pe această bază au fost 
fundamentate sarcinile concrete de

revoluționar al clasei muncitoare — 
P.S.D.M.R.

Programul „Ce vor socialiștii ro
mâni" este unul dintre remarcabilele 
documente de epocă pe plan interna
țional care reprezintă o chintesență 
creatoare a socialismului științific, 
expresie a aplicării marxismului la 
realitățile societății românești. Pro
gramul s-a bucurat de. frumoasa 
apreciere a lui. F. Engels, care vedea 
în aceasta o expresie marxistă a 
mișcării socialiste din România, 
parte a procesului istoric mondial. 
Conținutul bogat de idei, însemnă
tatea teoretică și practică au făcut 
din programul „Ce vor socialiștii 
români" o lucrare socialistă de re
ferință sau de inspirație pentru alte 
demersuri programatice în epocă sau 
de mai tîrziu.

Programului revoluționar marxist 
din 1886 i-au urmat noi și noi docu
mente programatice ale partidului 
clasei muncitoare, în filele cărora 
descifrăm aceeași adîncă încredere 
în idealul socialist, aceeași convin
gere nestrămutată în victoria noii 
orînduiri, același spirit creator în în
sușirea și aplicarea teoriei revoluțio
nare a clasei muncitoare. în acest 
cadru, istoricul Congres din mai 1921, 
care a hotărit centralizarea tuturor 
organizațiilor muncitorești la nivelul 
României reîntregite și transforma
rea Partidului Socialist în Partidul 
Comunist Român, marchează o etapă 
superioară și sub raportul,documen
telor programatice, al orientărilor 
strategice și tactice corespunzătoare 
noii etape de dezvoltare a tării și a 
luptei revoluționare a clasei munci
toare. Obiectivul central al partidu
lui era „trecerea puterii politice Și 
economice in mina muncitorilor de 
la orașe și sate", „înfăptuirea socie
tății viitoare care nu-i alta decît co
munismul".

întreaga activitate politică creatoa

re a partidului si-a aflat o strălucită 
ilustrare in elaborarea și adoptarea 
de către Congresul al XI-lea a Pro
gramului Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, eveniment 
de însemnătate euocală in istoria 
partidului și a patriei. Programul, 
pornind de la victoriile mărețe obți
nute dș uoporul nostru in făurirea 
noii orînduiri sociale, in dezvoltarea 
puternică a forțelor de producție, de 
la transformările profunde petrecute 
in relațiile de producție si sociale in 
întreaga structură a societății româ
nești. a definit si fundamentat lihia 
strategică generală, direcțiile activi
tății partidului si poporului in opera 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
patriei spre comunism.

Elaborat într-o viziune unitară, 
pornind de la concepția materialis
mului dialectic si istoric, de la legi
tățile universal valabile ale dezvol
tării sociale, de la cerința aplicării 
acestora potrivit condițiilor Româ
niei. Programul abordează într-o co
relare științifică intrinsecă numeroa
se teze teoretice si procese sociale, 
de însemnătate fundamentală : con
ținutul și trăsăturile societății so
cialiste multilateral dezvoltate, prin
cipiile fundamentale ale trecerii spre 
societatea comunistă : procesul dia
lectic al creșterii rolului clasei mun
citoare. al evoluției partidului șl 
statului, al înfloririi națiunii socia
liste : lărgirea și perfecționarea de
mocrației ; trecerea in viitor a noi 
popoare pe calea socialismului, de
mocratizarea relațiilor internaționale, 
întărirea unității forțelor care mili
tează pentru dezvoltarea progresistă 
a societății, pentru pace si înțelegere 
intre popoare. . Programul partidului 
are o puternică semnificație interna
țională. îmbogățind cu idei si teze 
de mare preț, profund originale, te
zaurul gindirii social-politice univer
sale. al teoriei revoluționare con
temporane.

Prin întregul său conținut. Progra
mul reflectă înaltele trăsături, 
proprii gindirii și acțiunii re
voluționare ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu, care a avut rolul 
determinant în elaborarea, redacta
rea si definitivarea acestui docu
ment istoric : rigoare științifică, 
uriașă capacitate de sintetizare a ex
perienței acumulate, profunzime ana
litică. amplă deschidere spre nou. un 
acut simt al perspectivei istorice.

La aniversarea centenarului pro
gramului „Ce vor socialiștii români", 
poporul nostru, strîns unit jn jurul 
partidului, șl’ secretarului său gene
ral. . tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Urmînd cu devotament și încredere 
nețărmurită partidul, isi mobilizează 
energiile și forțele creatoare pentru 
îndeplinirea exemplară a hotăririlor 
Congresului al XIII-lea. a obiective
lor celui de-al optulea plan cincinal, 
menit să ridice România pe noi trep
te de progres și civilizație socialistă, 
materializînd astfel cele mai înari
pate visuri și ginduri ale înaintașilor.

Dr. Ion IACOȘ
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BIBLIOTECA
- un atelier al construcției 

spirituale și civice

Deși au trecut peste 
patru decenii de la termi
narea celui de-al doilea 
război mondial, pericolul 
unui nou conflict armat 
nu a fost definitiv înlă
turat. Cu toate că majo
ritatea zdrobitoare a oa
menilor doresc pacea 
lumii, pledind ardent pen
tru acea nobilă bună în
voire intre toate țările, 
ca singura cale prin care 
se poate ajunge la pro
gresul culturii și civiliza
ției, singura soluție posi
bilă ce duce cu siguranță 
spre fericire.

In această ambianță, 
arta, creația, expresie a 
înaltelor virtuți ale spiri
tului uman, virtuți ce nu 
pot fi puse in valoare de
cît intr-un climat de pace, 
pot contribui, prin lim
bajul lor specific, la în
nobilarea conștiinței uma
ne. a vieții însăși. Nici 
un mare artist nu s-a 
izolat in turnul de fildeș 
al eufoniilor neangajate, 
ci, dimpotrivă, marii 
creatori au abordat te
mele majore, au pledat 
pentru autentică măies
trie, pentru ancorare in 
spiritualitatea neamului 
din care fac parte, pur- 
tind un continuu dialog 
cu timpul și, in acest 
fel, ei au fost in miezul

febril al intenselor fră- 
mîntări sociale și națio
nale ale epocii, inscriin- 
du-se in simfoniile lim
pezi ale esteticilor anga
jate. Cel mai frumos 
exemplu ni l-a oferit ge
nialul Ludwig van Be
ethoven și credem că 
poezia lui Schiller,' pe 
care titanul de la Bonn 
a tălmăcit-o in cea de-a 
IX-a simfonie, in final, a 
obținut rezonanțe cosmi
ce, rămînînd simbolul 
luptei pentru liniște și 
concordie pe planeta 
noastră.

In țara noastră, luptăm 
pentru pace și, totodată, 
pentru consolidarea prie
teniei între toate țările 
globului. Pentru că nu 
se poate afla mei un 
om în afara dorinței de 
a clădi o lume a păcii și, 
in acest context spiritual 
elevat, creația muzicală 
poate și trebuie să con-, 
tribute sensibil la procla
marea armoniei și a celui 
enescian „mers spre mai 
bine" al societății. Si, 
fiindcă vorbim atit de 
mult despre George Enes- 
cu, să nu uităm că el s-a 
considerat un pacifist 
convins. Cu o legitimă 
mindrie și satisfacție pu
tem spune că atit creato
rii din generațiile enes-

ciene, cit si cei ce au ur
mat au avut vocația unui 
nou umanism, granitic 
legat de o grandioasă 
simfonie a bunei învoiri 
intre toate făpturile de 
pe pămînt. Cîntece de 
masă, cantate, oratorii, 
opere, balete — toate 
concepute in anii Româ
niei socialiste — au abor
dat această temă cu re
zonanțe multiple. Incit 
ne vine să spunem că 
muzica înseamnă bucuria 
curată a concordiei, iar a 
fi un artist comunist 
presupune a fi un muzi
cian patriot, un creator 
care fuge de „reveriile 
deșarte" și alege ca iz
vor de inspirație temele 
majore, temele omului 
nostru, temele acelor fi
ințe pentru care munca 
cinstită învinge toate ob
stacolele, devenind o nouă 
morală. Nimic mai înăl
țător decît să asiști la 
influența binefăcătoare a 
unei muzici asupra inimi
lor celor mulți, făcind 
pe om mai bun, mai sen
sibil și mai conștient de 
menirea lui pe acest pă- 
mint. Nu trebuie să ne 
punem atit de mult pro
blema utilizării mijloace
lor de expresie, ci să cău
tăm să fim cit mai sin
ceri și să fim, mai cu

seamă, noi înșine. O com
poziție expresivă, sinceră, 
originală, cu expresie di
rectă, în consonanță cu 
spiritualitatea poporului 
nostru, va umbri atitea 
căutări sterile, speculații 
cu scop in sine, intrînd 
în repertoriul permanent 
al adevăraților interpreți, 
cei ce sint convinși că, in 
cele din urmă tot publi
cul are dreptate și știe 
să aprecieze așa cum se 
cuvine opera inspirată, 
bogată in idei și senti
mente. ■ Numai dăruin- 
du-te unor teme majore 
poți intr-adevăr să fii un 
creator autentic, să emo
ționezi, să conturezi ceea 
ce numim o școală de 
compoziție, ca un arc 
peste timp. $i acum, cină 
cu emoție recitim cuvin
tele secretarului generai 
al partidului rostite la 
Adunarea solemnă orga
nizată cu prilejul aniver
sării a 65 de ani de la 
făurirea partidului — o 
dată mai mult înțelegem 
că, pentru a avea pace pe 
pămînt, pentru a vorbi 
despre viitorul omenirii, 
fiecare dintre noi, prin 
specificul muncii sale, tre
buie să-și afirme dorința, 
să pledeze ferm pentru 
această nobilă cauză.

Doru POPOVICI

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea In economie
20,40 Posibilitățile nelimitate ale cu

noașterii. Documentar
21,00 Film serial (color) : ,,Expediția

dispărută0. Premieră TV. Produc
ție a studiourilor sovietice. Cu ; 
Nikolai Grinko, Vahtang Kikabid
ze, Evghenia Simonova, Alek
sandr Kaidanovski, Boris Smor- 
cikov, Nikolai Olialin, Viktor Ser- 
gacev, Vadim Zaharcenko, Alek
sandr Abdulov, Serghei Sevru* 
nenko. Regia : Veniamin Dorman. 
Episodul 1

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de. meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 18 iunie, ora 21 — 21 | 
iunie, ora 21. în țară : Vremea va fi 
călduroasă. Cerul va fi variabil. Pe 
alocuri vor cădea averse de ploaie 
însoțite de descărcări electrice și izo
lat de grindină în majoritatea regiuni
lor, îndeosebi după-amiază frecvența 
acestor fenomene fiind mai mare in 
zonele deluroase și de munte. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime, nocturne, vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, iar cele 
maxime, diurne, în general intre 22 și 
32 de grade. Izolat, în centrul țării și 
la munte, dimineața se va semnala 
ceață. In București : Vremea va fi
călduroasă. Cerul variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată însoțită de des
cărcări electrice după-amiaza. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime, nocturne, vOr fi cu
prinse între 17 și 19 grade, iar cele 
maxime, diurne, intre 29 și 31 de grade.

Preț de-o clipă, omul 
ne-a privit in ochi cu 
înțelegere ; apoi ne-ă 

refuzat scurt și politicos : 
nu, nu puteam discuta 
chiar atunci despre per
formanțele bibliotecii pe 
care o conduce, pentru 
simplul motiv că el.- di
rectorul. trebuia să intre 
imediat pe scenă pentru a 
tine în fața sutelor de ti
neri adunați in sală o 
prelegere așteptată cu mult 
interes. Omul se numea 
Șara Marin, dar pentru 
multi dintre concetățenii 
săi numele lui e — de fapt 
— Bibliotecarul. Cînd in 
conștiința unei colectivități 
o persoană se identifică cu 
o condiție profesională ori 
socială, pe care o întru
pează exemplar. înseamnă 
că activitatea sa depășeș
te obișnuitul. Cînd faptul 
se petrece într-un oraș cu 
vechi tradiții culturale, 
cum e Reghinul, unde și- 
viața bibliotecilor se nu
mără cu sutele de ani. va- 
Icfârb'â âcăsteî recunoașteri' 
colective sporește mult. Că 
aici funcționa; .în 1778, un 
cabinet de lectură frecven
tat de cărturari iluminiști 
(care se înțelegeau foarte 
bine, deși nu aparțineau 
prin naștere aceleiași et
nii) e un lucru consemnat 
de istorie. Dacă viatg a- 
cestuia n-a fost prea lun
gă, datorită multor împre
jurări vitrege, ideea în 
slujba căreia a fost pus : 
propășirea localității, in
clusiv prin eforturile cul
turale ale tuturor fiilor 
săi. s-a afirmat întot
deauna cu vigoare. Un ar
gument hotărîtor în acest 
sens l-a oferit Petru Ma
ior. ilustrul corifeu al Șco
lii Ardelene, care a trăit 
și muncit aici mai bine de 
un sfert de veac, inchinîn- 
du-și puterile minții, ace
lui memorabil document al 
întâietății și continuității 
noastre, care este vestita 
Istorie pentru începutul ro
mânilor in Dacia. Lupta lui 
au continuat-o alți oameni 
de cultură, unul dintre ei 
fiind Ioan Pop Maior, pre
ședintele activului despăr- 
țămint ai „Astrei" din Re
ghin. Documentele confir- 
mă în graiul lor lapidar că 
în 1863. anul promo
vării Reghinului în rîndul 
orașelor, merituosul cărtu
rar subliniase într-un dis
curs sărbătoresc că „nu
mai egalitate, frățietate și 
concordie intre toți și Re
ghinul va ajunge la înflo
rirea dorită".

Un prim pas în realiza
rea acestui ideal l-a con
stituit înființarea, in 1874, 
a Bibliotecii Societății ce
tățenești și industriale din 
Reghin, al cărei fond nu 
trecea de 1 400 de volume, 
dispuse intr-o singură în
căpere. Acestui nucleu i se 
vor adăuga, prin ani. alte 
și alte cărți, multe pro
venind din donațiile Aca
demiei Române. Lingă 
Istoria... lui Maior, venea, 
de pildă, după aproape trei

sferturi de veac, celebra 
carte a lui A. D. Xenopol, 
Istoria românilor din Da
cia traiană, această simbo
lică vecinătate prefigurind 
împlinirea. în 1918. a 
vechiului vis românesc : 
desăvîrșirea Unității tării, 
întregirea națională consa
cră intrarea in circuitul 
culturii a unor noi catego
rii profesionale. Biblioteca 
Societății meseriașilor ro
mâni se dezvoltă în pro
porții nebănuite înainte, 
din contopirea fondului său 
cu altele rezultind în 1935 
Biblioteca Centrală Româ
nească.

Acest excurs documentar 
despre istoria bibliotecii 
reghinene nu este întîm- 
plător. In el se reflectă, 
credem, și durata — im
presionantă — a unei tra
diții. și limitele ei din tre
cut. Două secole de sfor
țări intelectuale, de necon-

litate a vieții spirituale se 
leagă nemijlocit de avîn- 
tul industriei, de noua 
demnitate citadină a Re
ghinului. Aici a fost cind- 
va un oraș de meseriași. 
Acum e o importantă ci
tadelă muncitorească. Prin 
construirea unor impor
tante obiective industriale 
și prin modernizarea ce
lor existente anterior s-a 
închegat o. forță de mun- 
că cu înaltă specializare și, 
aș specifica, cu o înaltă 
cultură. In „orașul viori
lor". cum i se spune Re
ghinului. cultura, accesul 
larg, nestinjenft la valori
le spiritului constituie o 
dimensiune esențială. a 
vieții.

în sprijinul acestei sub
linieri — ce trădează rin 
frumos orgoliu — vin fap
tele. Reghinul dispune azi 
de o puternică bază ma
terială a culturii, care cu"

însemnări despre Biblioteca orășenească 
din Reghin

tenită luptă cu „lipsele ma
teriale" (mereu invocate in 
documentele „Astrei") au 
fost necesare pentru con
stituirea unei biblioteci cu 
un fond de carte ce nu 
depășea 2 000 de titluri, 
frecventate prin anii ’40 de 
circa 250 cititori. Patru de
cenii de istorie nouă au 
fost însă suficiente pentru 
conturarea unui impună
tor asezămint al cărții care 
adăpostește astăzi peste 
105 000 volume. în decem
brie 1985 biblioteca orășe
nească înregistra 5 240 de 
cititori, care aveau la ac
tiv 97 889 cărți citite. In
dicele de lectură — 20 — 
o situează printre primele 
din tară, incit nu e o in-' 
timplare faptul că biblio
teca reghineană a fost dis
tinsă cu premiul I in ul
timele trei ediții ale Festi
valului național „Cîntarea 
României".

Cum e posibil acest a- 
flux spre universul cărții 
într-un oraș care nu depă
șește cu mult 30 000 lo
cuitori ? E întrebarea pe 
care i-o punem directoru
lui Șara Marin, la sfîrși- 
tul pasionantului simpozion 
„50 de ani de la procesul 
militantilor comuniști și 
antifasciști de la Brașov — 
mai 1936“, unde a vorbit 
impreună cu cercetătorul 
Ioan Pop, de la Centrul de 
studii sociale din Tirgu 
Mureș, și profesorii local
nici Sabin Urzică și loan 
Costea. Răspunsul se pre
figurează și de această 
dată cu argumentele isto
riei. Ale istoriei contem
porane. atit de bogată in 
înfăptuiri, incit consem
narea lor nu ar cere pro
porțiile unui articol, ci ale 
unei ample comunicări 
științifice.

— Știți, la noi noua ca-

prinde peste 20 de unități 
școlare, o casă de cultură, 
u.n muzeu etnografic (cu
noscut în tară și peste 
hotare), trei cinematografe, 
un club al tineretului. 21 
de biblioteci școlare. 3 
subfiliale ale societăților de 
științe istorice, filologice și 
medicale ș.a.

In spatele acestor cifre 
sint de aflat, ca întot
deauna. oamenii, acei oa
meni cu o neobișnuită sete 
de lectură, al căror nume 
îl rețin scriptele bibliote
cii și. parcă mai viu de
cît ele. memoria bibliote
carilor. Georgeta Mărgi
nean. Marton Edith, Ma
ria Câmpean, Iluza Iacob, 
Forro Ana. Demeter lulita 
sint adevărate arhive vii, 
gata oricînd să ofere re
porterului nume care au 
in sufletul lor valoarea 
unor construcții de con
știință. „Publicul nostru — 
ne. încredințează ele — a 
crescut o dată cu bibliote
ca și. de ce n-am recu
noaște, cu noi înșine". în 
sala de lectură ori in cele 
de împrumut pot fi găsiți 
adesea. în deplină „concor
die si frățietate", profesoa
ra Lubomira Stugren și 
muncitorii Alexandru Bu- 
tiurca. loan Lorincz, ingi
nerul Ionel Eșanu, ele
va Maria Linca și mulți, 
multi alții. Pe cojocarul 
loan Dălălău. unul dintre 
urmașii de azi ai renumi- 
tilor meseriași reghineni de 
odinioară, l-am găsit adîn- 
cit în lectura unor proble
me cțe natură tehnică mult 
diferite, la prima vedere, 
de orizontul său profesio
nal. •

— De ce vă mirați ?, ne-a 
replicat. După mine, una 
dintre cele mal importan
te realizări ale harnicului 
colectiv al bibliotecii noas

tre orășenești constă in 
stimularea lecturii multila
terale. in „construirea" de 
pe acum a unor adevărați 
oameni ai viitorului. Iar 
omul viitorului nu va fi 
unul al specializării îngus
te. ci o personalitate com
plexă. sensibilă deopotrivă 
la valorile tehnicii și la 
cele ale artei.

Două desene din expozi
ția de pictură găzduită in- 
secția rezervată copiilor 
confirmă simbolic această 
convingere. Andreea Măr- 
cuș și Kapusi Norbert, 
deocamdată școlari in cla
sa a III-a. iși imaginează 
anul 2000 intr-un Reghin 
cu alură de oraș din fil
mele de anticipație. în pro
filul edilitar imaginar nu 
lipsea biblioteca !

Prestigiul acesteia se re
liefează pentru moment 
mai sigur în cadrele actua
lității. Un argument sint 
schimburile de experiență 
județene . și interjudețene 
desfășurate aici. Tot des
pre atest prestigiu vorbește, 
și bogată activitate stiinți-, 
fică. concretizată pînă a- 
cum în numeroase simpo
zioane și sesiuni, în intil- 
niri cu oameni de știință’și 
cultură, in expoziții docu
mentare despre trecutul și 
prezentul așezării, în biblio
grafiile de recomandare ce 
vin în sprijinul perfecțio
nării profesionale a oame
nilor muncii. Tot despre el 
dau seamă apariții edito
riale interesante, precum 
studiul Reghinul cultural, 
cercetare realizată în 
două volume. Cel de-al 
treilea. în curs de finali
zare. Reghinul istoric, va 
contura firul statorniciei și 
al solidarității proprii fii
lor acestor frumoase pla
iuri românești.

Dacă adăugăm la aceste 
realizări activitatea efec
tuată in cele trei filiale din 
cartierele Apalina și Ier- 
nuțeni, îndrumarea metodi
că a unor activiști cultu
rali. medalioanele, mati- 
neele și recitalurile litera
re găzduite in Întreprinde
rile orașului, permanenta 
colaborare cu ceilalți fac
tori educaționali din loca
litate și din județ se pro
filează in adevăratele pro
porții meritoria contribu
ție a bibliotecii orășe
nești la edificarea omului 
nou. Și poate că într-un 
oraș plin odinioară de a- 
teliere de meseriași, cea 
mai adecvată titulatură 
pentru o bibliotecă ce rîv- 
nește să poarte in viitor 
numele lui Petru Maior 
este aceea de atelier al 
construcției spirituale. Un 
titlu pe care îl merită din 
plin și pe care-1 confirmă 
de altminteri semnificativul 
adagiu leninist inserat in 
originalul permis de intra
re : „Bibliotecii,? nu sint 
simple temple ale stiintei, 
ci ateliere, iar cărțile sint 
instrumentele muncii socia
liste".
Ioan ADAM
Gheorcihe GIURGIU

GALAȚI. în aceste zile. în mai 
multe unităti economice gălâtene. 
instituții de cultură si invătămint 
au fost organizate medalioane lite
rare. recitaluri de poezie si cîntece 
pe versuri eminesciene. La noua 
Casă de cultură a stiintei si teh
nicii pentru tineret Galati s-a des
chis o expoziție de carte sub ge
nericul ..Luceafărul literaturii ro
mânești". iar membri ai cenaclului 
Uniunii scriitorilor din municipiul 
de la Dunăre, precum si tineri in
terpret! au susținut spectacole lite- 
rar-muzicale dedicate marelui poet. 
(Ștefan Dimitriu).

BOTOȘANI. La Galeriile de artă 
„Luchian" si. respectiv. ..Orizont", 
din municipiul Botoșani, au fost 
vernisate două expoziții : Una de 
pictură și alta de acuarelă. S-a 
consemnat, cu acest prilej, deschi
derea celei de-a doua ediții a fes
tivalului de artă plastică al Boto- 
saniului. manifestare ce se va des
fășura ne durata următoarelor trei 
luni. Ea va cuprinde, alături de 
numeroase expoziții, două tabere 
de creație, la care vor lua parte 
artiști din toate zonele tării. (Sil
vestri Ailenei).

VASLUI, in organizarea consi
liului județean al sindicatelor si

CARNET CULTURAL

Casei de cultură, in municipiul Bîr- 
lad s-a desfășurat, timp de două 
zile, cea de-a X-a ediție a Festi
valului interiudetean de muzică si 
poezie patriotică ..Imn vetrei stră
bune". La concursul de creație și 
interpretare, care a reunit partici- 
panti. interpreti individuali si gru
puri vocal-instrumentale din așeză
minte de cultură din 16 iudele ale 
tării, s-au distins, cucerind locul 1. 
grupurile ..Floris", al Casei de cul
tură a sindicatelor din Tirgu Jiu și 
cel al Casei de cultură din Birlad. 
(Petru Necula).

DOLJ. în orașul Calafat s-au În
cheiat manifestările din cadrul 
celei de-a X-a ediții a concursului 
interiudetean de muzică populară si 
ușoară ..Cununa rozelor". Actuala 
ediție jubiliară a acestei manifes
tări. devenită tradițională, circum
scrisă Festivalului national „Cin- 
tarea României", a prilejuit afirma
rea uno’r tinere talente de muzică 
populară si ușoară, vernisarea unor 
expoziții de artă populară, pictură 
si grafică. (Nicolae Băbălău).

CLUJ. Șub genericul ..Filmul în 
slujba păcii si omeniei", la mai 
multe cinematografe din municipii
le. orașele, si comunele iudetului. 
Cluj s-au desfășurat manifestări 
politico-educative, urmate de filme 
artistice si documentare. Au fost 
organizate expoziții de carte social- 
politică. recitaluri de poezie sirfnu- 
zică. expoziții de artă plastică. 
(Alarin Oprea).

VRANCEA. Un interesant ciclu 
de manifestări se desfășoară în a- 
ceastă perioadă in orașul Adiud. in 
cadrul „Săptăminii bibliotecii". Sint 
de consemnat dezbaterile ne tema 
..Biblioteca — factor de educație 
patriotică, revoluționară a oameni
lor muncii" si rolul cărții in stimu
larea creației tehnice. Au loc. de 
asemenea, expoziții de carte, con
cursuri si șezători literare. (Dan 
Drăgulescu).

IAȘI. Renovarea si redeschide
rea Teatrului de vară din Iași a 
creat posibilitatea desfășurării 
unei bogate activități c.ultural-ar- 
tistice in aer liber. Astfel, pe lingă 
spectacolele instituțiilor teatrale 
si muzicale locale și ale celor ve
nite an turneu, se organizează aici 
concursuri și alte manifestări cul
tural-educative. (Manole Corcaci).
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Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

BERLIN
Stimate tovarășe Honecker,
îmi face o deosebită plăcere să vă adresez cele mai calde felicitări, urări 

de multă sănătate și fericire cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta 
funcție de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Democrate 
Germane.

Relevînd cu satisfacție dezvoltarea fructuoasă, continuu ascendentă a 
relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Ger
mană, imi exprim convingerea că legăturile de prietenie și colaborare dintre 
partidele și țările noastre se vor întări și dezvolta tot mai mult, în spiritul 
întilnlrllor noastre și înțelegerilor convenite, in folosul 'și spre binele celor 
două popoare, al cauzei socialismului, păcii și colaborării internaționale.

Vă doresc, dragă tovarășe Honecker, noi și tot mai mari succese In 
activitatea dumneavoastră pusă în slujba edificării societății socialiste dez
voltate in Republica Democrată Germană.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAME

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCiNTElI"

Primul-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, a tri
mis președintelui Cbnsiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, tovarășul Willi Stoph, cu 
prilejul realegerii sale în această 
funcție, o telegramă prin care ii 
adresează sincere felicitări și urări 
de noi succese în întreaga activi
tate. în telegramă este exprimată 
convingerea că guvernele celor două 
țări vor conlucra tot mai strîns pen
tru extinderea și aprofundarea rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană, in 
spiritul hotărîrilor și înțelegerilor 
adoptate la nivel Înalt.

Produse noi și tehnologii moderne
GALAȚI. La întreprinderea me

canică navală s-a finalizat și a fost 
livrat beneficiarului un nou și im
portant agregat naval de mare 
complexitate tehnică. Este vorba 
despre vinciul de ancoră și mane
vră pentru petrolierele de mare 
tonaj, conceput la Institutul de 
cercetare, proiectare și inginerie 
tehnologică pentru construcții de 
nave Galați. Agregatul reprezintă, 
de fapt, un complex de mecanisme 
și instalații navale a căror realiza
re a solicitat din plin competență 
și perseverentă atît din partea pro- 
iectanților, cit și a constructorilor. 
(Ștefan Dimitriu, corespondentul 
„Scînteil").

BISTRIȚA-NASAUD. Aflați în- 
tr-o neîntreruptă competiție pen

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL

Campionatul mondial 
din Mexic

La stadionul ..Cuauhtemoc** din 
Puebla, in optimile de finală ale 
Campionatului mondial de fotbal din 
Mexic, formația Argentinei a întrecut^ 
cu scorul de 1—0 (1—0) reprezentații 
va Uruguayului. Unicul gol al me
ciului a fost inscris de Pasculli. in 
minutul 42. după o centrare a lui 
Valdano.

Disputată pe ploaie. în prezenta a 
25 000 de spectatori, partida a fost 
dominată de fotbaliștii argentinieni, 
care au avut din nou în Maradona 
un conducător de ioc întreprinzător 
Si omniprezent. De altfel, prima 
mare ocazie a meciului a aparținut 
căpitanului formației argentiniene. 
Maradona trimitind balonul în bară 
la o lovitură liberă de la 30 m (mi
nutul 21). A fost o întîlnire dispu
tată. arbitrul italian Agnolin acordind 
5 cartonase galbene — patru pentru 
uruguayeni și unul argentinienilor. 
Partida a constituit, intr-un fel. o 
revanșă după 56 de ani. fiind a doua 
întîlnire dintre cele două echipe in 
..Cupa Mondială", după finala cîști- 
gată de Uruguay în 1930 (scor 4—2). 
în ..sferturi". Argentina va iuca îm
potriva cîștdgătoarei din meciul Pa
raguay — Anglia. ,

Ieri seara s-a jucat partida Franța 
— Italia. Scor 2—0 (1—0). învingătoa- 
rea va iuca în ..sferturi" cu echipa 
Braziliei.

Astăzi vor avea loc partidele Pa
raguay — Anglia și Danemarca — 
Spania. învingătoarea din acest ultim 
meci va intîlni echipa Belgiei.

Astăzi se încheie campionatul 
diviziei A

Ultima etapă a campionatului divi
ziei A la fotbal se va desfășura

ÎNTRECERILE ATLETICE INTERNATIONALE DE LA BRATISLAVA
La Bratislava s-a desfășurat, în 

zilele de 13 și 14 iunie, cea de-a 27-a 
ediție a întrecerilor sportive inter
naționale de atletism .,Pravda — 
Televizia — Slovnaft", găzduite de 
stadionul „Internațional" din locali
tate. Deși timpul a fost mai puțin 
prielnic probelor atletice, întrecerile 
— viu disputate — reunind 35 de 
delegații din tot atîtea țări, au con
semnat in final 8 noi recor
duri ale competiției : 100 metri
garduri — Oschkenat Cornelia 
(R.D.G.) ; 400 metri — Kocembova 
Tatiana (R.S.C.) ; 3 000 metri obsta

Primul-ministru ai Guvernului 
Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin ■ Dăscălescu, a 
trimis tovarășului Lubomir Strougal, 
președintele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, cu prilejul 
reinvestirii sale în această funcție, o 
telegramă de felicitare, prin care îi 
adresează cele mai bune urări de 
sănătate, fericire și noi succese in 
activitatea sa.

în telegramă se exprimă convin
gerea că., in spiritul hotărîrilor adop
tate la cel mai înalt nivel, guvernele 
celor două țări vor conlucra tot mai 
activ în viitor pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-cehoslovace.

(Agerpres)

tru realizarea unor produse fru
moase și de calitate, sticlarii 
din cadrul întreprinderii de profil 
din Bistrița acordă o importantă cu 
totul deosebită perfecționării teh
nologiilor de lucru. Astfel, munci
torii și specialiștii unității au con
ceput si realizat o mașină de lus
truit termic produse din cristal, cu 
ajutorul căreia se asigură para
metri înalti de calitate produselor 
fabricate aici. Tot în categoria rea
lizărilor de ultimă oră se înscrie si 
dispozitivul de fabricare a picioa
relor fatetate pentru pahare, care 
asigură sporirea productivității 
muncii cu peste 15 la sută. (Gheor- 
ghe Crișan, corespondentul „Scîn- 
teii“).

astăzi, după următorul program : în 
frunte, derbiul de la Craiova. Uni
versitatea — Steaua, apoi Sportul 
studențesc — F.C. Olt (stadion Spor
tul- studențesc) : Rapid — A.S.A. 
(stadion Giulești) : Universitatea 
Cluj-Napoca — Petrolul : Corvinul — 
Dinamo : Politehnica Timisoara —■ 
F.C. Argeș : F.C.M, Brașov — F.C. 
••Bmm-'Mloria — Victorii sf S.C. Ba
cău— Chimia.

Toate meciurile vor îticene Ia 
ora 18.

TIR
Campionatele internaționale 

ale României
De vineri pină duminică, poligonul 

..Tunari" din Capitală găzduiește 
Campionatele internaționale de tir 
ale României, competiție înscrisă in 
programul „Cupei Mondiale**, care a 
fost inaugurată anul acesta. Paralel 
se va desfășura campionatul balca
nic. întrecere ce împlinește, in 1986. 
50 de ani.

Vineri, in prima zi. sînt programate 
probele de pistol liber, pușcă liberă 
60 focuri culcat, pușcă standard 60 f. 
culcat, pistol sport, precum si 
primele manșe la talere. începând 
cu această ediție. întrecerile de tir au 
o desfășurare deosebită, stabilită de 
Uniunea internațională de tir (U.I.T.) 
in dorința de a face concursurile mai 
spectaculoase. Astfel, după desfășu
rarea probei clasice. sportivii cu re
zultatele cele mai bune se califică in 
finală, competiția devenind mai in
teresantă pentru spectatori.

GIMNASTICA. Cea dem 7-a edi
ție a Cupei mondiale de gimnastică 
se va desfășura între 30 august — 1 
septembrie la Beijing și va reuni 36 
de sportivi si sportive din România, 
U.R.S.S.. R.D. Germană. Bulgaria. 
Cehoslovacia. S.U.A.. Japonia. Unga
ria. Franța. Canada. Italia. Suedia și 
R.P. Chineză.

cole — Zerkowski Miroslav (Polo
nia); înălțime — Zvara Jan (R.S.C.); 
aruncarea ciocanului — Tanev Ivan 
(Bulgaria) ; disc — Christova Cve- 
tanka (Bulgaria) ; 4X100 m — Un
garia (m) ; 5 000 metri — Guskova
Zvetlana (U.R.S.S.).

Bucurindu-se de condiții de orga
nizare excelente, manifestarea — 
desfășurată sub deviza „Prin sport 
— pentru pace și bună înțelegere în
tre popoare 1“ — a constituit o utilă 
verificare a sportivilor respectivi în 
perspectiva viitoarelor întilniri atle
tice internaționale,

Ioan LAZA

BRAZI : Instalații 
de recuperare a căldurii 

din gazele arse
Colectivul de la Combinatul pe

trochimic Brazi, preocupat de valo
rificarea cit mai eficientă a căl
durii secundare de la procesele 
tehnologice din diferite instalații, a 
reușit, cu concursul Institutului de 
inginerie tehnologică șl proiectări 
industriale în chimie București, 
care a realizat cercetarea Și pro
iectul. să pună în funcțiune o in
stalație de concepție nouă, care să 
recupereze căldura gazelor arse. 
Noua instalație funcționează în 
condiții perfecte. în felul acesta se 
economisesc anual 3 000 tone com
bustibil convențional. în prezent. în 
stadii avansate de construcție se 
află alte două instalații asemănă
toare, proiectul aparțjnînd de data 
aceasta Institutului de inginerie 
tehnologică și proiectare rafinării 
Ploiești. Prin recuperarea, cu aju
torul acestora, a căldurii altor 
cantități de gaze arse din diferite 
secții ale combinatului se elimină 
din balanța de consumuri a unită
ții. anual, incă 6 000 tone combus
tibil convențional. (Constantin Că
prarii).

VILCEA : Locuințe 
pentru mineri 
și constructori

în comuna Popești, localitate care 
va deveni un important nod fero
viar pentru transportul lignitului 
din bazinul carbonifer Berbești- 
Alunu spre termocentralele patriei, 
a fost dat în folosință primul bloc 
de. locuințe însumînd 56 aparta
mente. Lucrătorii din cadrul între
prinderii antrepriza de construcții- 
montaj Rimnicu-Vîlcea au avansat, 
de asemenea, lucrările la un alt 
bloc similar, care va fi pus în cu- 
rînd la dispoziția familiilor mine
rilor și constructorilor de căi fera
te din zonă. (Ion Stanciu).

SIBIU : Recuperarea 
materialelor refolosibile
Preocupările colectivelor de oa

meni ai muncii din industria mu
nicipiului Sibiu pentru introduce
rea în circuitul productiv a unor 
cantităti tot mai mari de materiale 
recuperabile si refolosibile s-au 
concretizat, de la începutul anului 
și pină în prezent, cu următorul 
bilanț : 3 996 tone metale. 156 tone 
hîrtie. 26,3 tone textile, . 16,3 tone 
cioburi de sticlă. Demn de remar
cat este faptul că, printr-o acțiune 
organizată la nivelul municipiului, 
numai într-o singură zi' au fost co- 
Jgcțate 264 tone metale, 40.6 tone 
hirtie. 10,6 tone textile și 8,7 tone 
cioburi sticlă. (Ion Onuc Nemeș).

FOCȘANI : Produse 
de înaltă tehnicitate

Promovarea tehnologiilor moder
ne de lucru, valorificarea creativi
tății tehnice proprii în scopul mo
dernizării si înnoirii produselor

(Urmare din pag. I)
— Cu ce argumente, dacă 

vreți să ne spuneți ?
— Simple, zic eu : nu se 

poate să fii pasiv în fața 
noului —am opinat. Devii 
inutil, este o primejdie. 
Noul, cum zicea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. este, 
în fond, substanța socia
lismului.. e caracteristica 
lui. Dimpotrivă, trebuie să 
provocăm noul, să-l pro
movăm, pentru ca să ne 
consolidăm poziția în pri
mele rînduri ale producă
torilor de mașini-unelțe.

— Fără îndoială că nu 
poți să nu fii de acord, eu 
astfel de argumente, cu 
formularea lor. Dar nu 
sint. cumva, cam prea ge
nerale pentru interlocutorii 
pe care îi aveați ?

— Credeți ? tind îl faci 
Pe om să înțeleagă . bine 
că. la începuturi, mașina 
simplă fabricată de el nu 
era decit tot o unealtă — 
desigur, oarecum mai per
fecționată. cazul Iui S-2, 
S-3 — ca apoi, intr-un 
timp extrem de scurt, an- 
gajîndu-ne total în valori
ficarea cuceririlor tehnico- 
științifice. am izbutit să 
fabricăm mașini-unelte mo
derne. dirijate de om, 
înlocuindu-i acestuia mare 
parte din efortul fizic, iar 
acum construim . mașini 
funcționînd fără interven
ția ci numai sub suprave
gherea lui, atunci și el este 
obligat să-și schimbe total 

constituie o preocupare perma
nentă a colectivului de muncă de 
Ia întreprinderea de scule și ele
mente hidraulice Focșani. în peri
oada care a trecut din acest an. 
aproape 80 la sută din producția- 
marfă realizată o reprezintă pro
dusele noi si reproiectate. Tot
odată. pentru satisfacerea cerințe
lor producției, pe baza unor teh
nologii de concepție proprie. în în
treprindere se recondiționează si 
piese importante. rea.lizîndu-se 
mari economii. (Dan Drăgulescu).

CRAIOVA : Prefabricate 
din beton 

cu consumuri mai mici
Colectivul întreprinderii de pre

fabricate din beton Craiova a livrat 
șantierelor de construcții aproape 
4 000 mc beton celular autoclavizat, 
stîlpi electrici, elemente de. struc
tură si alte prefabricate din beton, 
peste sarcinile de plan. Acest spor 
de producție a fost obtinut în con
dițiile în care productivitatea mun
cii a crescut cu peste 9 000 lei pe 
om al muncii, iar consumurile de 
energie electrică si termică au fost 
reduse cu 200 MWh și. respectiv, 
250 tone combustibil convențional. 
(Nîcolae Băbălău).

TÎRGU JIU : Productivitate 
superioară

Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni al Combinatului de 
prelucrare a lemnului din Tîrgu 
Jiu este angajat cu toate forțele 
în acțiunea de modernizare a pro
ducției, de sporire a eficienței în
tregii activități. în primele cinci 
luni din acest an au fost aplicate 
o serie de măsuri vizînd îmbună
tățirea parametrilor de funcționa
re a utilajelor și liniilor tehnologi
ce prin adaptări și completări de 
dispozitive, prin mecanizarea ope
rațiilor manuale, automatizarea 
unor procese de producție și altele, 
care au dus la sporirea consi
derabilă a productivității muncii, la 
obținerea unor însemnate economii 
de combustibil, materii prime și 
materiale. Introducerea regimului 
termovariabil la uscarea chereste
lei, de exemplu, asigură o econo
mie anuală de 60 tone combustibil 
convențional. Totodată, se acțio
nează energic pentru ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor destinate atît pielei interne, 
cit și exportului. (Dumitru Prună).

TÎRGU MUREȘ : O nouă 
realizare tehnică

Una din cele mai recente reali
zări ale colectivului de la între
prinderea „Electromureș" din Tîr
gu Mureș este mașina de ecranat 
cabluri de âudiofrecvență și video- 
frecvență. Acest utilaj, care reali
zează cablurile subțiri ultrasensi- 
bile ecranate cu fibră de sticlă sau 
cupru cositorit, oferă posibilitatea 
obținerii, în raport de necesități, a 
unor variate tipodimensiuni de 
conductori destinați, cu precădere, 
unor sectoare de vîrf ale econo
miei. (Gheorghe Giurgiu).

optica asupra profesiunii 
șale.

— Să și-o reconsidere.
— Mai mult decit atit. 

Trebuie să aibă o viziune 
revoluționară asupra ei. Ce 
sint, in realitate, celulele 
flexibile, pe Care le pro
iectăm acum ? Un sistem 
automat, care include cîte- 
va mașini-unelte de mare 
randament, un dispozitiv 
automat de alimentare ci 

„Să fii mereu cu un pas in ziua de miine"
piese și un sistem central 
de comandă. Intre mașinile- 
unelte ale celulei flexibile 
de fabricație și robotul care 
le deservește va fi un dia
log permanent, o discuție 
electronică ale cărei rezul
tate obținute cu mare vi
teză înseamnă practic o du
blare, dacă hu mult mai 
mult. a productivității 
muncii și un înalt ni
vel calitativ al pieselor 
prelucrate. De fapt, aceasta 
ne și propunem, prin mo
dernizarea rapidă a întregii 
uzine : dublarea producti
vității muncii in condițiile 
obținerii unei înalte cali
tăți. Sint sarcinile întregii 
noastre industrii socia
liste izvorîte din hotă
ririle celui de-al XIII- 
lea Congres al partidului, 
din indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

(tyameni^apte, zemiiificâlii
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI

MĂRTURII PESTE TIMP
Aerul are limpezimi de cristal. 

Siluetele maiestuoase ale edifi
ciilor social-culturale și adminis
trative, arhitectura armonioasă a 
cartierelor de locuit, parcurile cu 
vegetație abundentă, străzile mo
derne. străjuite de arbori monu
mentali, ritmul calm, vădind un 
țel concret, al pasului trecătorilor, 
impresionantul monument al idei
lor Ciuce, ca și alte simboluri in 
marmură, granit și bronz ale 
luptei eroice a poporului coreean 
creează o puternică impresie că
lătorului poposit pentru prima 
dată pe aceste meleaguri. Totul 
este nou, ridicat in ultimele dece
nii. De fapt, oriunde in orașele din 
R.P.D. Coreeană — la Phenian, 
Kangsăm, Nampo sau Kesong — 
este pregnantă vocația construc
tivă a unui popor liber, stâpîn pe 
soarta sa, ce iși clădește ferm 
viitorul socialist și comunist.

— In anii ’50, ani de crincen 
război — își amintea doctorul An
drei Voinea, reputatul ortoped, in
tr-o discuție recentă purtată in ca
binetul de lucru din București — 
mă aflam la Nampo împreună cu 
un grup de medici români veniți 
să asigure funcționarea unui spi
tal improvizat aici, in citeva ba
răci. Localitățile coreene arătau 
jalnic, aproape nu mai rămăsese 
piatră pe piatră, cărămidă pe că
rămidă. Si totuși, acest popor 
curajos lupta cu eroism. Și noi lu
cram în condiții dificile, căutind pe 
cit posibil să vindecăm răni, să 
alinăm suferințe. Am auzit pă 
R.P.D. Coreeană arată acum cu to
tul altfel, am și văzut aceasta in 
filme documentare.

Da, doctore Voinea, această țară 
arată acum cu totul altfel. La 
Nampo, bunăoară, unde ați lu
crat, se înalță un oraș modern cu 
650 000 locuitori, care trăiesc, ab
solut toți, în case noi. Despre asis
tența sanitară ? Barăcile-spital au 
dispărut dețnult, chiar din amin
tire. Acum, aici, ca in întreaga 
țară, sint dispensare, policlinici, 
spitale, creșe și grădinițe moderne, 
dotate cu tot ce este necesar . și 
deservite de cadre naționale. în. 
oraș există un "important port, o 
fabrică de prelucrare a metalelor 
neferoase, mai multe unități con
structoare de mașini — tractoare, 
nave, generatoare și turbine, in
stalații pentru termocentrale — se 
exploatează intens zăcămintele 
fosfatice. w

Chiar și relieful s-a schimbat și 
se schimbă în continuare. De-a la
tul golfului, prin care fluviul Tae 
Dong se varsă in mare, se con
struiește un imens dig in calea ma- 
reelor, prevăzut cu o ecluză. O 
construcție de anvergură, ce a pre
supus un efort tehnic, material și 
uman comparabil cu cel impus la 
noi de realizarea canalului Du
năre—Marea Neagră. Acum lucră-* 
rile, înfăptuite în timp record, Se 
află in preajma finalizării.

Dar dacă barăcile au fost dărî- 
mate pentru a face loc noilor con
strucții, dacă vigoarea luptătorilor 
de atunci s-a transmis noii gene
rații. poporul din R.P.D. Coreeană 
nu și-a uitat adevărații prieteni, 
cu care menține strinse și vii le
gături. Orașul Nampo este înfră
țit cu municipiul Galați. înfrățire 

Intr-adevăr, este pro
gramul care mobilizează 
toate energiile creatoare 
ale țării. Cheia reușitei lui 
este însă omul. Dumnea
voastră. de pildă, grupul 
de inovatori și inventatori 
de la întreprinderea ară
deană. ați căpătat o denu
mire semnificativă —. „plat
forma de concepție a uzi
nei" ! Pe această platfor
mă, după cîte sîntem infor-

practice sînt stabilite în 
largul dialog al participă
rii întregului colectiv al 
uzinei. Proiectele noastre 
izvorăsc din discuțiile pur
tate in colectivele tuturor 
secțiilor. din hotăririle 
luate de ele. ideile reținu
te și puse in lucrare au 
autor colectiv, in vederea 
realizării lor toată lumea 
invată. participă. Spun un 
lucru de la sine înțeles a-

patru trepte mai sus. in 
spatele sistemelor de co
mandă ale mașinilor, la pu
pitrul lor electronic. Pen
tru misiunea aceasta el se 
pregătește intens, învață. 
Viața noastră întreagă, in
diferent la ce vîrstă ne 
aflăm. în condițiile revo
luției tehnico-științifice nu 
este decit o uriașă școală, 
fără ziduri, cum afirma atit 
de sugestiv un teoretician

mâți, alcătuiți diferite co
lective de cercetare și pro
iectare. fiecare urmărind o 
direcție anumită in reali
zarea programului de mo
dernizare. Deci, cum s-ar 
spune, vă aflați în linia in- 
tîi. Dar restul colectivului 
uzinei ? Vă întrebăm avind 
în gînd faptul povestit de 
dumneavoastră cu cei care 
evocau într-un anumit fel 
strungurile S-2, S-3. în
seamnă că se mai mențin 
niște discrepanțe Pe pianul 
unor mentalități...

— Sînt inevitabile, pro
cesul înțelegerii umane nu 
este lin și nici atît de 
prompt cit l-am dori. Aveți 
dreptate. — este evident — 
cheia reușitei este omul. 
Platforma de concepție 
insă, să știți, nu este un 
cerc închis. Nici nu poate 
fi, pentru că obiectivele ei

firm! nd că întreaga uzină 
învață, se recalifică 'in
tr-un complex sistem de 
instrucție profesională. 
Pentru că .— amintiți-vă ! 
— subliniam ; in prezent 
omul, intr-o întreprindere 
ca a noastră, ajunge nu să 
dirijeze mașina ci să o su
pravegheze. Strungarul cla
sic devine electronist, el 
introduce doar datele, pro
gramele — deci, sistemul 
acumulează date, nu inva
tă. să fie limpede. Robo
tul. el însuși, se transformă 
într-o piesă în sistem. Cel 
care învață mereu este 
omul.

— Bine. bine, dar omul, 
pînă la urmă, unde va fi, 
care-i este locul în acest 
sistem ?

— Omul nu e înlocuit de 
mașină, cum se neliniștesc 
unii. Omul se duce cu trei-

al informaticii. Munca fizi
că a omului se reduce sub
stanțial. forța lui de gin- 
dire. de calcul, de creati
vitate este stimulată și so
licitată impresionant.

— Cum va arăta uzina 
peste cinci ani. de exem-. 
piu. spațiul temporal al 
transformărilor radicale Pe 
care și le-a propus colecti
vul dumneavoastră ?

— Cu toate că sîntem în 
plin iureș constructiv, că 
lucrurile sînt precis pre
văzute, stabilite. că unele 
proiecte sint de pe acum in 
stadiul de realizare practi
că și. deci, vor vedea lu
mina zilei anul acesta, sau 
anul viitor, este greu, după 
părerea mea. să conturezi 
in detaliu chipul uzinei 
peste cinci ani. Pot să spun 
atît. fără să greșesc : peste 
cinci ani vom avea fluxuri

deloc întîmplătoare, intrucît în evo
luția lor contemporană similitudi
nile sint remarcabile. O înfrățire 
care presupune schimburi de vizi
te și de experiență. Iată ce ne spu
ne Kim—Zân Su, secretar al comi
tetului orășenesc Nampo al Parti
dului Muncii din Coreea ; „Cetă
țenii noștri păstrează sentimente de 
adincă dragoste față de poporul 
român. Politica de pace, de spriji
nire directă a cauzei noastre. a 
efortului pentru reunificarea paș
nică a țării este o caracteristică

însemnări de călătorie 
din R. P D. Coreeană

Intensă activitate în portul Nampo

importantă, constantă, evidentă a 
Partidului Comunist Român. ex
presie a prieteniei care li lea
gă pe conducătorii noștri, to
varășul Kim Ir Sen și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Deosebit de 
valoroase sint și colaborarea pe 
plan economic, precum și contac
tele social-culturale dintre noi. 
Prin această prismă. frăția cu 
orașul Galați din România este 
pentru orașul Nampo mai mult 
decit un simbol, ea reprezintă o 
realitate concretă, cu multiple re
zultate practice, ■ in folosul re
ciproc". ■

Cum îți poți forma, intr-un timp 
relativ scurt, o imagine de an
samblu asupra gradului de dezvol
tare al unei țări, al unui popor ? 
Nu este deloc simplu, de aceea am 
vizitat cu mult interes expoziția 
realizărilor economiei naționale, 
inaugurată cu prilejul aniversării a 
40 dg ani cte la eliberarea țării și 
de la crearea Partidului Muncii din 
Coreea. Cele 28 000 de eșantioane 

de produse expuse aici, in mai 
mult de 5 300 de modele, elocven
tele panouri și grafice statistice, 
machetele marilor instalații indus
triale, bogata ilustrație se alcătu
iau intr-o prezentare logică, suges
tivă a drumului parcurs in patru 
decenii de construcție socialistă.

Știam, bunăoară, că in această 
tară industria extractivă are pu
ternice tradiții. Am. aflat insă că 
in minerit se lucrează cu tehnolo
gii dintre cele mai moderne, in
dustria proprie fabricând complexe 
mecanizate de susținere și com
bine de înaintare pentru straturi 
subțiri și înalte. Reținem că. de 
fapt, 98 la sută din necesitățile de 
produse ale industriei construc
țiilor de mașini se asigură din 
producție proprie. Am văzut, în 
acest sens, machetele unei prese 
de 10 tone-forță, unei fabrici de 
oxigen, ale unor instalații chimice 
complexe. Explicabil acest pro
gres : nu mai puțin de 17 700‘ uni
tăți industriale au fost construite 
în ultimele patru decenii. O ade
vărată revelație, pavilionul electro
nicii, unde sint prezentate diferite 
realizări ale tehnicii, de virf, cum 
sint circuite integrate, semicon- 
ductori, ferite,’ echipamente. de 
comandă pentru nave, calculatoare, 
aparate de măsură de mare finețe, 
centrale telefonice și roboți indus
triali. . ,

Ici și colo, calcule edificatoare, 
comparații ale prezentului cu ceea 
ce a fost la început.. Așa cum 
ne-au precizat interlocutorii,. după 
eliberare, in fiecare etapă a revo
luției și construcției, partidul a 
propus și urmat consecvent o linie 
originală de edificare economică, 
dirijind realist munca întregului 
popor pentru a înfăptui obiectivele 
propuse. S-a creat astfel o .econo
mie națională independență, mul
tilateral dezvoltată, echipată cu 
tehnică modernă, care se sprijină 
mai ales pe materiile prime na
ționale.

Partidul comuniștilor din R.P.D. 
Coreeană și-a stabilit drept scop 
suprem al activității sale ridicarea 
constantă a nivelului de viață al 
poporului. Și a dovedit aceasta 
prin fapte. în primul rînd prin 
aceea că fiecăruia i s-a asigurat 
un loc de muncă. Apoi, prin dez
voltarea intensă a agriculturii, prin 
numeroasele construcții edilitare și 
sociale, prin, avîntul nemaiintîlnit 
al invățămintului și culturii. Un 
proces care este departe de a se fi 
încheiat. Pentru că în R.P.D. Co
reeană continuă să se construiască, 
în ritm intens, după un program 
bine stabilit. Frapează numărul 
mare de blocuri de locuințe ridi
cate, care, după finisările interi
oare, vor fi puse la dispoziția ce
tățenilor. Se inalță și se dezvoltă 
obiective industriale. Iii agricultură 
se aplică un program riguros de 
dezvoltare intensivă, in. scopul 
creșterii producțidL’

Viața de acum a poporului din 
R.P.D. Coreeană a meritat sacrifi
ciile din anii ’50. încrederea in po
litica justă a Partidului Muncii, 
eforturile de construcție care au 
urmat au demonstrat deplina via
bilitate și vigoare a ideilor socia
liste.

Comeliu CÂRLAN

întregi de producție auto
matizate. Sinț încredințat 
că vom fi in situația de a 
livra beneficiarilor. mult 
mai repede, celule flexibile 
de fabricație și roboți in
dividuali sau roboți incluși 
în celule. Părere personală!

— Un tablou de viitor 
însuflețitor.

— Iarăși după opinia 
mea : am și intrat în acest 
viitor. Procesul înnoirilor, 
Pe care vi le-am înfățișat 
atit de succint, este al în
tregii noastre industrii, la 
ora actuală, datorită acti
vității vizionare'prestigioă- 
se a secretarului gene
ral al partidului. Pen
tru că, după ctim. pg bună 
dreptate, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cu- 
Vîntarea sa la Adunarea 
solemnă consacrată aniver
sării partidului, revoluția 
tehnico-științifică impune 
ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor pen
tru a fi competitive Șl 
comparabile cu cele mai 
bune produse similare re
alizate pe plan mondial. 
Cu alte cuvinte, mereu tre
buie să fii cu un pas in 
ziua de miine. Adică să-ți 
asiguri viitorul. întrebați-i 
și pe tovarășii mei de mun
că. Sînt sigur că vor . vorbi 
în același sens. Mai multe 
păreri precizează măi lim
pede preocupările noastre.

— Vă vom urma Îndem
nul. îi vom întîlni in urmă
torul nostru reportaj-an
chetă.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
) • SOARE + CĂRBUNE = E-

LECTRICITATE. O nouă metodă de pro-
i ducere ieftină a energiei electrice pentru
* așezări situate în zone izolate a fost pusă 
i la punct de specialiști din S.U.A. In esență. 
’ electricitatea se obține prin încălzirea unor 
ț particule de cărbune cu ajutorul Soarelui 
i și acționarea unui generator. Dispozitivul 
I cu care se realizează conversia in energie 
i electrică, adică un „receptor-schimbător de

căldură pentru particule mici", a fost ex- 
ț perimentat cu succes la statia de hehostăte 
i a Institutului de tehnologie din Georgia.
* Dispozitivul este compact, avind înălțimea 
l de 1.5 m si un diametru de 1.2 m. în cursul 
? probelor, oglinzi cu diametrul de un metru. 
) așezate sub receptor, au reflectat radiațiile 
i solare Printr-o mică fantă, concentrarea 
’ obținută echivalînd cu lumina provenită de 
ț la două mii de... sori. Specialiștii apreciază 
l însă că oglinzile ar putea fi înlocuite prin- 
J tr-un reflector parabolic, sporindu-se astfel 
1 Si portabilitatea. Prin dispozitiv s-au pom-

pat pe minut circa 10 metri cubi de aer
. amestecat cu particule de cărbune care au 

absorbit rapid lumina solară. încălzind 
curentul de gaz la peste 750 grade Celsius. 
„Cheia" procesului o constituie imensa su
prafață asigurată de o masă foarte redusă 
de particule de cărbune cu dimensiuni sub 
un micron. Dispozitivul prezintă așadar un 
potential ridicat de stocare a energiei so
lare. în plus, el transferă direct si eficient 
căldura mediului de lucru, respectiv a cu
rentului de gaz. Specialiștii consideră că 
prin noua metodă se poate asigura nu nu
mai necesarul de electricitate al unor așe
zări izolate, dar si energia necesară unor 
procese industriale, cum ar fi prelucrarea 
la temperaturi ridicate a minereurilor.

® CU CALITĂȚILE METALU
LUI. în Franță a fost lansat pe piață un 
nou tip de poliester deosebit de rezistent 
care se pretează bine ca înlocuitor al me
talului în realizarea anumitor oărti compo
nente ale automobilelor, dar si ale echipa
mentelor electrocasnice ori ale celor spor
tive. Noul material plastic constă, de fapt. 

dintr-o combinație de poliester armat cu, 
fibre de sticlă si un elastomer. Specialiștii 
apreciază că. pînă in 1989. nivelul vinzări- 
lor la acest nou produs ar putea ușor atinge 
cantitatea de 11 milioane tone.

• UN ALIAT AL SĂNĂTĂȚII. Ca 
urmare a folosirii cu succes în practica me
dicală a oxigenării hiperbarice, in ultimii 
cinci ani. în spitalele din U.R.S.S. a crescut 
considerabil numărul serviciilor medicale 
dotate cu barocamere. încăperi speciale in 
care se. realizează adevărate microclime de 
altitudine si presiune. Mai precis, in pre
zent există 400 de secții. îndeosebi de chi
rurgie. în 170 de orașe ale Uniunii Sovieti
ce. Care au fost înzestrate cu asemenea 
barocamere. Acestea sînt folosite atit pen
tru efectuarea de operații la inimă, reani
mări. pentru tratarea unor infecții post
operatorii. îndeosebi anaerobe, cit si pen
tru o serie întreagă de terapii intensive. 
Oxigenul sub presiune diminuează riscul 
Intervențiilor chirurgicale la persoanele 
vîrstnice Si la bolnavii foarte slăbiți, asa 
că noua metodă se dovedește deseori sal

vatoare atunci cind apar cazuri considerate 
altminteri fără scăpare. Cardiologii consi
deră că barotratamentul prezintă promiță
toare perspective s» in tratarea infarctului 
miocardic acut sau a aritmlei cardiace. Pe 
de altă parte, endocrinologii apreciază că 
unele dereglări endocrine, bunăoară diabe
tul. a? putea fi tratate si ele pe această 
cale. Tocmai fiindcă medicinii hiperbarice 
a început să i se acorde un credit deosebit 
in domeniul ocrotirii sănătății. în U.R.S.S. 
s-a trecut la producția de serie de baro
camere. in mai multe variante — pentru 
reanimare, pentru serviciile de urgentă, 
pentru cobaltoterapie ș.a.

• TENSIOMETRU PENTRU 
NOU-NĂSCUȚI. Pentru măsurarea 
tensiunii arteriale, specialiști ai Centrului 
de științe fiziologice din Bratislava au rea
lizat un aparat de măsură cu ultrasunete. 
Conceput mai ales pentru examinarea nou- 
născuților. a copiilor mici, in general, 
noul aparat extrem de sensibil reprezintă 
o nouă aplicație a ultrasunetelor in me
dicină. •

• FERESTRE CU SUPERIZOLA- 
TIE. Specialiști ai firmelor Sulzer și Geilin- 
ger, din Elveția, au realizat un nou tip do 
ferestre care permit aplicarea unor tehnici 
de încălzire și ventilație superioare din 
punct de vedere al economiei de energie 
față de sistemele clasice. Noile ferestre cu 
care a fost înzestrată și clădirea Scolii 
politehnice din Lausanne prezintă un 
coeficient de pierdere, prin transmisie, 
a căldurii de cinci ori mai redus decit 
ferestrele izolate cu geamuri duble ori 
triple. Cit privește pierderile de căldură 
prin radiație ori curenti de aer. acestea 
sint. practic, eliminate. De fapt, noul tip 
de fereastră realizat printr-o tehnologie 
de superizolație este un captator solar 
pasiv, ceea ce face ca pină și fațada de 
nord a clădirii să prezinte un aport de 
căldură. în unele clădiri publice, pentru 
încălzire, în zilele reci sînt adesea sufi
ciente doar radiațiile solare și căldura 
degajată de persoanele prezente. Reglarea 
temperaturii la nivelul dorit se realizează 
printr-un sistem de ventilație. De notat că

* 
experimentările efectuate pînă în prezent J 
cu noul tip de ferestre, la construcții din \ 
localități aflate la altitudine ridicată, au i 
dat bune rezultate. 1

• PUTERE CALORICĂ SPORI- ! 
TĂ. Aceasta este consecința aplicării asu- / 
pra cărbunelui a unei metode de măcinare , 
puse la punct de o societate scoțiană. Cum ) 
se procedează pentru a obține tin praf de i 
cărbune de finețea pudrei de talc ? Cărbu- ' 
nele este amplasat într-o incintă sub pre- i 
siune de vapori. Jeturi supersonice de aer , 
asigură mărunțirea acestuia, prin șocuri ’ 
între particule, fără contact cu pereții in- i 
cintei, deci fără a provoca acestora vreo ' 
uzură. Aburul transportă praful de cărbu- \ 
ne in afara incintei, iar sistemul de măci- . 
nare funcționează non stop. Dimensiunea I 
particulelor obținute este sub 40 de mi- i 
croni. Puterea calorică a cărbunelui pulve- 
rizat reprezintă 90 la sută din cea a pe- » 
trolului. O astfel de instalație de mărun- i 
țire cuplată la o centrală termică funcțio- ‘ 
nează experimental de peste un. an în i 
Scoția. * ’

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



*

*
*

*

*

*

*
*

ț 
Ă

Ă 
Ă

$ 
Ă

ORIENTUL MIJLOCIU SESIUNEA ADUNĂRII POPULARE A R. P. BULGARIA
Tovarășul Todor Jivkov — reales președinte 

al Consiliului de Stat

Se intensifică lupta împotriva politicii represive 
a regimului rasist sud-african

9 Participare masivă la greva generală de protest • Vie 
condamnare a valului de represiuni din R.S.A.

TQO/;| ANUL INTERNATIONAL 
al PĂCn’^™

Forum al militanților organizațiilor antirăzboinice 
din Portugalia

LISABONA. — La Porto a avtit 
loc Forumul păcii al militantilor 
organizațiilor antirăzboinice locale. 
Partidpantii s-au nronuntat împo
triva cursei Înarmărilor si militari
zării spațiului extraatmosferic, pen-

tru coordonarea acțiunilor militan
tilor pehtru pace din Portugalia si 
Spania în vederea proclamării Piri- 
neilor drept zonă fără arme nuclea
re, relatează agenția T.A.S.S.

Apel al municipalităților din Grecia 
la oprirea cursei înarmărilor

ATENA. — Intr-un apel adoptat de 
participantii la sesiunea Consiliu
lui Central al municipalităților și 
comunelor din Grecia, șefii de stat 
șl de guvern din toate țările sînț 
chemați să acționeze în vederea 
încetării imediate a tuturor expe
riențelor nucleare, opririi cursei 
înarmărilor și să semneze un acord 
cu privire la Înfăptuirea dezarmă-

și-aurii pe etape. Apelul, pe care 
pus semnăturile peste 13 000 de pri
mari, președinți de comune și alți 
membri ai organelor conducerii lo
cale din Grecia, cere de asemenea 
să se acționeze pentru preîntîmpi- 
narea militarizării 
pentru abandonarea programului 
american Inițiativa de Apărare 
Strategică, cunoscut sub numele 
„războiul stelelor".

Cosmosului.

de

Pentru crearea unei zone iârâ arme nucleare 
in regiunea Pacificului de sud

TOKIO. — Intr-un Interviu acor
dat ziarului japonez ..Akahata". 

I prlmul-ministru al Republicii Va- 
■ nuatu. Walter Lini, a anuntat in- 
' tentia guvernului său de a include 
ț In noua constituție a țării preve- 
/ derea referitoare la interzicerea ac- 
> cesului In apele teritoriale ale a-1 
ț ceste! țări al navelor avînd la bord

*

* 
$ 
ț

căarme nucleare. El a afirmat 
Vanuatu sprijină ideea creării unei 
zone fără arme nucleare în regiu
nea Pacificului de sud.

Premierul a reamintit că parla
mentul Republicii Vanuatu a adop
tat în 1983 o rezoluție interzicînd 
intrarea sau trecerea prin porturile 
tării a navelor cu încărcătură nu
cleară.

PRETORIA 17 (Agerpres). — Co
memorarea a zece ani de la crimele 
comise împotriva populației de cu
loare de la Soweto de către autori
tățile rasiste sud-africane a fost 
marcată — in pofida măsurilor ex
cepționale dictate de regim în con
textul decretării stării de urgență pe 
întreg teritoriul național — de am
ple manifestații de protest, în ca
drul cărora un loc central l-a avut 
greva generală națională, la care au 
luat parte milioane de cetățeni de 
culoare. Greva este apreciată de a- 
genția Reuter drept cea mai impor
tantă acțiune de acest fel din isto
ria Africii de Sud.

în marele centru urban al popu
lației de culoare — Soweto — unda 
trăiesc aproximativ două milioane 
de locuitori, activitatea a fost total 
întreruptă, iar punctele-cheie ale 
orașului au fost ocupate de impor
tante efective ale poliției și armatei, 
sprijinite de vehicule militare. în 
cursul incidentelor care s-au produs, 
opt persoane și-au pierdut viața, 
multe altele au fost rănite și s-au 
operat arestări masive.

PARIS 17 (Agerpres). — Partici- 
panții la Conferința mondială pentru 
sancțiuni împotriva Republicii Sud- 
Africane de la Paris au adoptat un 
mesaj de solidaritate cu lupta popu
lației majoritare pentru abolirea 
sistemului de apartheid și restabili
rea drepturilor sale legitime.

Documentul, adoptat chiar în ziua 
în care s-au împlinit 10 ani de la 
masacrele de la Soweto, subliniază 
că țările reprezentate la această reu
niune sînt hotărîte să acționeze în

continuare pentru eliminarea discri
minării rasiale din R.S.A.

DELHI 17 (Agerpres). — într-un 
mesaj adresat Conferinței mondiale 
pentru sancțiuni împotriva R.S.A., 
desfășurată în capitala Franței, pri
mul-ministru al Jndiei, Rajiv Gandhi, 
a subliniat necesitatea de a se adop
ta măsuri concrete și imediate de 
către comunitatea mondială pentru 
lichidarea sistemului de apartheid 
din Republica Sud-Africană. „A so
sit timpul să se renunțe la condam
narea verbală a regimului de la Pre
toria. — subliniază premierul indian. 
Sistemul sălbatic al apartheidului 
trebuie eradicat definitiv".

LUSAKA 17 (Agerpres). — Cu 
prilejul unei adunări consacrate 
marcării a 10 ani de la masacrul co
mis la Soweto de rasiștii sud-afri- 
cani, președintele Zambiei, Kenneth 
Kaunda, a făcut un elogiu Congresu
lui Național African (A.N.C.), orga
nizație politică a populației negre 
interzisă in R.S.A. A.N.C. — a subli
niat el — acționează ca o organiza
ție antirasistă, al cărui unic scop este 
de a lupta pentru a se apropia ziua 
cînd locuitorii Africii de Sud vor 
putea trăi împreună într-o societate 
democratică.

HELSINKI 17 (Agerpres). — Con
siliul Mondial al Păcii a dat publici
tății Ia Helsinki o declarație în care 
își reafirmă sprijinul pentru lupta 
populației de culoare majoritare din 
Republica Sud-Africană împotriva 
politicii de apartheid promovată de 
regimul rasist de la Pretoria.

* Noi lupte in sudul Beirutului
• Contacte in vederea unui acord

de încetare o focului
BEIRUT 17 (Agerpres). — în zona 

taberelor de refugiați din sudul 
Beirutului au continuat marți lupte
le intre milițiile Amal și combatan
ții palestinieni. Totodată, sub condu
cerea premierului Rashicț Karame a 
avut loc o reuniune a conducători
lor milițiilor musulmane pentru a 
studia modalitățile și posibilitățile de 
realizare a unei încetări a focului în 
Beirutul de vest și in jurul tabere
lor de refugiați palestinieni. La reu
niune — relevă agenția U.P.I. — au 
participat liderul organizației Amal. 
Nabih Berri. și cel al Partidului So
cialist Progresist (druz). Walid Joum- 
blatt.

în același timp. In sudul Libanu
lui armata israeliană a efectuat un 
intens tir de artilerie asupra unor 
localități din regiune, soldate cu vic
time Si daune materiale. Acțiunea 
s-a desfășurat în așa-numita ..zonă 
de securitate", instituită unilateral de 
Israel.Conflictul dintre Iran și Irak

BAGDAD 17 (Agerpres). — In- 
tr-un comunicat militar dat publici
tății la Bagdad se relevă că avioane 
irakiene au întreprins mai multe 
raiduri, atacînd terminalul conductei 
petroliere de la Kharg. Totodată, 
trupele irakiene au desfășurat ac
țiuni de luptă in mai multe sectoare 
ale frontului. în cursul acestor a- 
tacuri, unitățile irakiene au folosit 
artileria împotriva unor concentrații 
și poziții iraniene, provocindu-le 
pierderi în oameni și tehnică de 
luptă — informează comunicatul mi
litar citat de agenția I.N.A.

„Amenințarea nucleară afectează profund 
starea psihică a tinerilor"

TOKIO. — Un număr semnificativ 
de copii din lumea Întreagă se tem 
că vor pieri Intr-un război nuclear 
care ar putea izbucni înainte ca ei 
să atingă pragul maturității, a de
clarat o specialistă finlandeză în 
psihiatrie, Vappu Taipal, aflată în 
vizită la ' ‘ “ __ _
transmite agenția Kyodo, ea a de
clarat că tinerii 
fata amenințării nucleare cu tea
mă, amărăciune și o senzație de 

î neputință. Din studiile efectuate 
l,------------------------------------------------

Hiroshima. După cum
reacționează în
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reiese că Ia copii s-a format un ț 
concept detaliat cu privire la răz- i 
boi, dar, în același timp, ei pot să > 
definească foarte bine și conceptul l 
de pace. In fața acestor evidențe, <’ 
omul de știință finlandez a subli- ‘ 
niat necesitatea sădirii la tinerele ț 
generații a încrederii în posibilită- i 
tile de prevenire a unui război nu- J 
clear și, totodată, a invitat Ia ac- ț 
tiuni sociale hotărî te in direcția i
înfăptuirii păcii. ’

Dezbateri în Consiliul de Securitate 
privind noile acte agresive ale R.S.A. împotriva Angolei 

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit, la cererea guvernului 
angolez, pentru examinarea situației 
create ca urmare a noilor acte a- 
gresive întreprinse de Republica 
Sud-Africană împotriva Angolei. în
tr-o scrisoare a M.A.E. angolez a- 
dresată secretarului general al Na
țiunilor Unite în această problemă se

atrage atenția asupra intensificării 
actelor agresive ale R.S.A. împotri
va R.P. Angola, menționîndu-se fap
tul că bombardamentul forțelor ar
mate sud-africane asupra portului 
angolez Namibe a dus la scufundarea 
si avarierea unor nave comerciale 
străine, ceea ce constituie o flagran
tă violare a normelor dreptului in
ternațional.

TEHERAN 17 (Agerpres). — For
țele militare iraniene au răspuns cu 
un puternic foc asupra amplasamen
telor irakiene. și au oprit, în cursul 
zilelor de duminică și luni, mișca
rea trupelor adverse în zonele Zo- 
baydat și Bayat, informează un co
municat militar citat de agenția 
IRNA. Potrivit comunicatului, ar
tileria iraniană și-a concentrat focul 
asupra pozițiilor irakiene de pe fron
tul sudic, provocindu-le pierderi. 
Dueluri puternice de artilerie s-au 
produs in zonele Sharhani și Maj- 
noon. La acțiunile de luptă ale tru
pelor iraniene au participat și for
mații de avioane.

Necesitatea extinderii schimburilor comerciale 

între țările în curs de dezvoltare

E DE PRESA
scurt

SOFIA 17 (Agerpres). — Marți, în 
prima sesiune a celei de-a zecea le
gislaturi a Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, tovarășul Todor Jiv
kov, secretar general al C.C. al P.C. 
Bulgar, a fost reales în funcția de 
președinte al Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria — transmite agenția 
B.T.A. Președinte al Adunării Popu
lare a fost reales Stanko Todorov,

membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B.

La propunerea grupurilor parla
mentare al P.C.B. și U.P.A.B. — 
Uniunea Populară Agrară Bulgară — 
Gheorghi Atanasov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., a 
fost desemnat din nou în funcția de 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
fiind însărcinat cu formarea noului 
guvern.

Plenara C. C.
SOFIA 17 (Agerpres), — La Sofia 

a avut loc. marți, plenara Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar. După cum transmite agenția 
B.T.A., Todor Jivkov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.B., a prezentat o 
informare cu privire la rezultatele 
Consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, desfășu
rată in zilele de 10—11 iunie, la

al P. C. Bulgar
Budapesta. Plenara a adoptat în le
gătură cu consfătuirea un comunicat 
de presă.

Au fost examinate, de asemenea, 
probleme legate de prima sesiune a 

. celei de-a zecea legislaturi a Adu
nării Populare a R. P. Bulgaria. 
Plenara l-a eliberat pe Kiril Zarev 
din funcția de secretar al C.C. al 
P.C.B., în legătură cu trecerea lui 
într-o altă muncă.

Componența guvernului R. D. Germane
BERLIN 17 (Agerpres). — în cea 

de-a doua zi a lucrărilor sesiunii Ca
merei Populare a R.D. Germane, 
desfășurată la Berlin, a fost aproba
tă componenta guvernului R.D.G, 
prezentată de Willi Stoph, președin
tele Consiliului de Miniștri — trans
mite agenția A.D.N.

Werner Krolikowski și Alfred 
Neumann dețin in continuare func
țiile de prim-vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri. Oskar Fischer a 
fost desemnat din nou ministru al 
afacerilor externe, iar Heinz Kessler 
— ministru al apărării.

In scopul prevenirii pericolului de război și al reducerii

tensiunii in Peninsula Coreea

R. P. D. Coreeană propune convorbiri militare tripartite
PHENIAN 17 (Agerpres). — R.P.D. 

Coreeană a propus S.U.A. și Coreei 
de Sud organizarea de convorbiri 
între autoritățile militare ale celor 
trei părți. în cadrul cărora să se dis
cute și să se rezolve cele mai pre
sante și urgente probleme apărute in 
Peninsula Coreea, in scopul preve
nirii pericolului de război și al re
ducerii tensiunii in Coreea — trans
mite agenția A.C.T.C.

în scrisori adresate de ministrul 
forțelor armate populare al R.P.D.

— subliniată la reuniunea
BANGKOK 17 (Agerpres). — La 

Bangkok s-au deschis lucrările unei 
reuniuni a miniștrilor comerțului 
din țările membre ale Comisiei Eco
nomice șl Sociale a O.N.U. pentru 
Asia și Pacific (E.'S.C.A:P.), consa
crată modalităților susceptibile de a 
contribui la extinderea schimburilor 
comerciale intraregionale.

Deschizind lucrările reuniunii, la 
care participă miniștri și reprezen
tanți din 20 țări in curs de dezvol
tare din regiune, primul-ministru al 
Thailandei, Prem Tinsulanonda, a 
arătat că, deși se înregistrează o re
dresare a economiei mondiale, acest 
proces este încă limitat la un nu-

ministerială de la Bangkok
măr restrîns de țări mai dezvoltate. 
El a precizat că actuala reuniune 
reprezintă un prilej de asigurare că 
redresarea economică va fi susținută 
și că de ea vor beneficia toate sta
tele din regiune. Evdcind proble
mele îngrijorătoare manifestate de la 
ultima reuniune a E.S.GA.P., pre
mierul thailandez a menționat dez
echilibrele comerciale, șomajul alar
mant, reducerea preturilor la unele 
mărfuri și la produsele agricole, in
certitudinile continue »pe planul 
cursurilor de schimb și datoria grea 
care apasă asupra multor țări în 
curs de dezvoltare.

panama : Partidul Poporului denunță încercările
unor cercuri străine de a

CIUDAD DE PANAMA 17 (Ager
pres). — Intr-o declarație dată pu
blicității în capitala țării, Partidul 
Poporului din Panama (P.P.P.) s-a 
pronunțat împotriva amestecului 
străin în treburile interne panameze 
— transmite agenția Prensa Latina. 
Documentul subliniază Încercările 
unor cercuri din S.U.A. de a desta-

destabiliza situația internă
biliza situația internă din Panama 
și a arunca pe seama unor forțe pa
nameze responsabilitatea acestor 
acte. Declarația P.P.P. evidențiază 
necesitatea de a se respecta ferm 
principiile neamestecului in trebu
rile interne, autodeterminării po
poarelor, suveranității și indepen
denței, naționale.

CONVORBIRI FRANCO-CHINE- 
ZE. La Paris a avut loc o primă 
rundă de convorbiri între președin
tele Franței, Franțois Mitterrand, 
și secretarul general al C.C. al P.C. 
Chinez, Hu Yacbang. Cu acest pri- 
îfej au fost abordate aspecte ale re
lațiilor chino-franceze, Hu Yao- 
bang exprimindu-și satisfacția față 
de dezvoltarea raporturilor dintre 
cele două țări în ultimii ani. în a- 
tenția interlocutorilor s-au aflat, de 
asemenea, probleme ale păcii, 
dezarmării și alte chestiuni inter
naționale.

CEREMONIE. Luînd cuvîntul la 
ceremonia de instalare a noului 
guvern, președintele R.S. Ceho
slovace. Gustav Husak. a relevat, 
între altele, că menținerea năcii re
prezintă problema cea mai impor
tantă. reafirmînd că R.S. Ceho
slovacă se pronunță pentru dezar
mare. pentru instituirea unei noi 
ordini economice internaționale, 
pentru securitate europeană si ge
nerală.

MEDIERE. Secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a 
anuntat la Paris că este dispus să 
medieze între Franța si Noua Zee- 
landă în problema ..Rainbow War
rior" (navă anartinînd mișcării eco- 
logiste ..Greenpeace", scufundată 
anul trecut de agenti francezi in

portul neozeelandez Auckland). El 
a subliniat că mandatul său de ne
gociator urmează să fie definit de 
comun acord cu părțile implicate. 
La Wellington, primul ministru al 
Noii Zeelande. David Lange, a con
firmat că secretarul general al
O. N.U. va acționa ca mediator in 
diferendul cu Parisul.

INTÎLNIRE LA BUDAPESTA. 
Janos Kadar. secretar general al
P. M.S.U.. s-a întîlnit cu Canaan 
Sodindo Banana, președintele Re
publicii Zimbabwe, aflat într-o vi
zită oficială în R.P. Ungară. Au 
fost abordate probleme ale relații
lor dintre cele două țări si unele 
chestiuni referitoare la actualitatea 
internațională.

VERNISAJ, La galeria mare a 
Centrului cultural din Palatul 
Patfyy din Viena, a avut loc ver
nisajul expoziției sculptorului ro
mân Constantin Lucaci, laureat al 
Premiului Herder pentru sculptură 
pe anul 1984. Au fost de față oa
meni de cultură si artă, reprezen
tanți ai autorităților culturale aus
triece.

UN NOU ACT AGRESIV ÎMPO
TRIVA BOTSWANEI a fost săvîr- 
șit de agenti ai serviciilor secrete 
sud-africane. Intr-o declarație ofi
cială a guvernului Republicii Bot
swana se arată că un grup armat

de agenti sud-africani au pătruns 
in capitala tării. Gaberones, si au 
mitraliat o locuință, omorînd o per
soană si rănind alte două. Acesta 
este cel de-al treilea atac al R.S.A. 
împotriva Bqtswanei întreprins în 
ultimul an.

LA GENEVA, in cadrul tratati
velor sovieto-americane cu privire 
la armele nucleare si cosmice, 
marți a avut loc ședința grupului 
de lucru consacrat examinării ar
melor cosmice.

O PUTERNICA EXPLOZIE g-â 
produs luni ne o stradă aglome
rată din opusul, Peshawar,, din, nord- 
vestul Pakistanului, provocind 
moartea a trei persoane si rănirea 
altor 25. O altă explozie produsă in 
noaptea de duminică spre luni sub 
un pod feroviar la 20 kilometri est 
de Peshawar a cauzat moartea unei 
persoane si rănirea a 35 persoane.

MIȘCAREA REVENDICATIVA 
DIN CANADA. în provincia Quebec 
au intrat în grevă peste 100 000 de 
lucrători din domeniul construcții
lor. Acțiunea a fost organizată de 
sindicatul de ramură în semn de 
protest fată de refuzul administra
ției companiilor din construcții de 
a satisface cererile lucrătorilor de 
majorare a salariilor si de îmbu
nătățire a sistemului de pensio
nare.

REUNIUNE A A.S.E.A.N. Vice
președintele Filipinelor și ministrul 
afacerilor externe. Salvador Laurel, 
a chemat țările membre ale Aso
ciației Națiunilor din Asia de Sud- 
Est (A.S.E.A.N.) să întreprindă mă
suri pentru consolidarea cooperării 
economice dintre ele. într-o decla
rație citită în numele său la des-

chiderea reuniunii Comitetului per
manent al A.S.E.A.N.. la Manila. 
Salvador Laurel a apreciat că anul 
care a trecut a fost un an dificil 
pentru A.S.E.A.N. ca urmare a pro
blemelor economice cauzate de fac
tori externi, cum sînt sporirea mă
surilor protectioniste introduse de 
țările industrializate si diminuarea 
preturilor materiilor prime.

O AMPLA ACȚIUNE GREVISTA 
se desfășoară în toate institutele de 
învățămînt superior din Chile, în 
semn de protest fată de menținerea 
regimului de dictatură si a absentei 
Unor măsuri pentru ameliorarea 
sistemului de educație si invătă- 
mînt in tară. Politia a pătruns cu 
forța în incintele mai multor uni
versități pentru a dispersa pe stu
denții care participă la acțiune.

AUTORITĂȚILE NICARAGUANE 
au, făcut cunoscut că pînă la sfir- 
șitul acestui an aproximativ 70 la 
sută din familiile de țărani din 
Nicaragua vor beneficia de preve
derile reformei agrare. între 1979 
și 1985. 1 840 000 hectare de pămînt 
deținute de marii proprietari somo- 
zisti au intrat în proprietatea sta
tului și a țăranilor. Reforma agrară 
a fost inițiată în 1979. cînd au fost 
expropriate nămînturile latifundia
rilor somoziști.

EXPOZIȚIE. Prima expoziție in
ternațională destinată activităților 
comerciale legate de spațiul extra
terestru — „Space commerce ’86“ — 
a fost deschisă la Montreux, cu 
participarea de delegații din peste 
30 de țări. Obiectivul noului forum 
este examinarea consecințelor dez
voltării „pieței spațiului cosmic" 
asupra industriei.

Coreene, comandantului-șef al for
țelor O.N.U. din Coreea de Sud și 
ministrului sud-coreean al apărării 
se arată că, in condițiile actualei stări 
de confruntare, este necesară iniție
rea de urgență a unor măsuri în 
vederea destinderii situației, a con
solidării păcii și creării atmosferei 
corespunzătoare desfășurării de con
vorbiri pașnice asupra problemelor 
care privesc Peninsula Coreea.

Partea R.P.D. Coreene propune ca 
loc de desfășurare a Convorbirilor 
localitatea Panmunjon sau oricare 
alt loc convenabil tuturor părților, 
iar ca dată a începerii acestora luna 
iulie. Considerind că. pentru buna 
desfășurare a convorbirilor, este ne
cesar să aibă loc contacte prelimi
nare, se propune ca la 27 iunie la 
Panmunjon să se întîlnească delega
țiile la nivel de lucru ale celor trei 
părți.

Experiențe la bordul 

complexului orbital 

sovietic
MOSCOVA 17 (Agerpres). — Cos- 

monauții sovietici Leonid Kizim și 
Vladimir Soloviov își continuă activi
tatea la bordul complexului științific 
de cercetare „Saliut-7“ — „Soiuz-T- 
15“ — „Cosmos-1 686“. După cum re
latează agenția T.A.S.S., in ultimele 
zile cei doi membri al echipajului au 
efectuat experimente de studiere a 
suprafeței și atmosferei terestre, pre
cum și cercetări biologice și medica
le. Cu ajutorul aparaturii „Cristal,i- 
zator“ s-a urmărit procesul transfe
rului de căldură și de cristalizare a 
unor materiale in condiții de micrO- 
gravitație.

La 17 iunie, cosmonauții au făcut 
unele experimente biochimice, pen
tru studierea mecanismului de regu
larizare a schimbului apă-săruri și 
particularitățile schimbului dintre 
oxigen și bioxid de carbon in orga
nismul uman, aflat timp îndelungat 
in stare de imponderabilitate.

Critici ia adresa politicii 
externe a S.U.A.

formulate de un fost secretar

0 CERINȚĂ DE PRIM ORDIN Renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, 
A F/ff// INTERNAȚIONALE | soluționarea prin tratative a conflictelor dintre state

„Țara noastră se pronunță pentru încetarea ori
căror acțiuni militare, a folosirii forței sau amenințării 
cu forța, pentru soluționarea problemelor dintre state 
numai și numai pe calea negocierilor, a tratativelor".

NICOLAE CEAUȘESCU
întreaga evoluție a vieții interna

ționale din această primă jumătate a 
lui 1986 evidențiază, din păcate, că 
omenirea nu a făcut, așa cum era de 
așteptat, pași în. direcția înfăptuirii 
nobilelor obiective ale Anului Inter
național al Păcii ; încordarea din si
tuația internațională nu numai că 
se menține, dar continuă să se agra
veze. recurgindu-se tot mai mult la 
folosirea forței, la intervenții mili
tare și acțiuni armate în diferite 
probleme litigioase.

Ca urmare, în loc să se micșoreze 
sau să se stingă, flăcările conflicte
lor si focarelor de război existente 
în diferite părți ale lumii s-au înte
țit. în pofida unor tentative de re
glementare, situația din Orientul 
Mijlociu, și mai ales din Liban, 
unde zilnic au loc ciocniri singeroa- 
se, se menține explozivă ; in zona 
Golfului, conflictul dintre Iran și IYak 
cunoaște o nouă agravare : in Me- 
diterana s-au înregistrat cunoscutele 
tensiuni șl acte de forță ; in partea 
australă a Africii se întețesc acțiu
nile agresive ale forțelor regimului 
de la Pretoria împotriva țărilor „din 
prima linie"; în America Centrală și 
în zona Caraibilor iau proporții in
gerințele în treburile interne ale 
unor state suverane și independente 
din regiune.

Asemenea evoluții, deosebit de în
grijorătoare, contrare imperativelor 
destinderii, sînt cu atit mai pericu
loase în condițiile intensificării 
cursei înarmărilor, în primul rind 
nucleare, cu riscuri din cele mai

grave pentruexistența întregii ome
niri, a înseși vieții pe Pămint.

Ridicîndu-se cu tărie împotriva a 
tot ceea ce poate primejdui pacea si 
liniștea popoarelor. România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au adre
sat din nou apeluri lucide la reți
nere. la moderație, la calm, chemind 
la oprirea neîntîrziată și definitivă a 
oricăror acte agresive, acțiuni mili
tare și demonstrații de forță, la re
glementarea tuturor problemelor li
tigioase nu pe calea armelor, ci a 
dialogului și tratativelor.

Respingerea fermă,' categorică a 
politicii de forță reprezintă, este 
bine știut, un principiu cardinal, o 
orientare de bază a întregii politici 
și activități externe a tării noastre. 
Blamind și condamnînd practicile 
politicii de forță și amenințare cu 
forța, România evidențiază in per
manentă că pe lingă vărsările de 
singe, pe lingă marile distrugeri și 
suferințele create popoarelor, re
curgerea la mijloacele militare nu 
poate debit să învenineze atmosfera 
internațională, să îngreuneze rezol
varea problemelor și să complice și 
mai mult lucrurile, să accentueze 
încordarea și neîncrederea, să facă 
să încolțească germenii undr noi 
conflicte. Interesele tuturor popoare
lor, interesele păcii în genere im
pun ca toate problemele litigioase să 
fie-soluționate exclusiv prin mijloa
ce pașnice.

în spiritul acestei poziții de prin
cipiu, președintele României a con
damnat și practicile terorismului.

arătînd că acțiunile teroriste, tero
rismul de stat reprezintă un mare 
pericol pentru pacea și colaborarea 
internațională. întreaga experiență 
istorică ilustrează, de. altfel, fără 
putință de tăgadă, că terorismul, fie 
sub formă individuală, ca atentate, 
răpiri, asasinate, fie sub forma unor 
acțiuni de stat, ca recurgerea la 
bombardamente, nu a reprezentat 
niciodată și nici nu poate reprezenta 
în vreo împrejurare o formă a luptei 
politice și de eliberare națională, ci, 
dimpotrivă, a complicat și agravat 
și mai mult lucrurile, a creat piedici 
în dezvoltarea luptei de masă pentru 
libertate, a afectat prestigiul și a um
brit justețea acestor cauze, a înstrăi
nat sprijinul moral și, de fapt, s-a 
dovedit lipsit de eficiență. Acțiunile 
teroriste nu pot fi insă combătute, 
așa cum pe bună dreptate sublinia 
secretarul general al partidului, prin 
terorism, ci prin înlăturarea cauzelor 
care le stimulează — aceasta și nu
mai aceasta fiind calea de urmat, și 
nu cea a represiunilor militare îm
potriva populației civile, a unor per
soane nevinovate.

Iată tot atîtea motive pentru care 
comunitatea internațională, țările 
iubitoare de pace acționează tot mai 
stăruitor pentru întărirea principiu
lui nerecurgerii la forță, pentru de
plina sa respectare in relațiile inter
statale. Această problemă se află, 
după cum se știe, pe agenda unor 
organisme ale O.N.U. (Comitetul 
specia] al O.N.U. pentru întărirea 
eficacității principiului nerecurgerii

la forță in relațiile internaționale și 
Comitetul special pentru Carta 
O.N.U.), precum și a Conferinței 
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare in Euro
pa. de la Stockholm. Pornind de la 
faptul că eforturile întreprinse de-a 
lungul anilor de O.N.U., in spiritul 
prevederilor Cartei, ca și de alte or
ganizații internaționale nu au reușit 

. să elimine actele de folosire a forței 
și de amenințare cu forța, să prein- 
timpine conflictele militare și să 
asigure reglementarea lor pașnică, la 
ultimele sesiuni ale organismelor 
amintite reprezentanții a numeroase 
state au ținut să evidențieze, o dată 
mai mult, insemnătatea reafirmării 
și dezvoltării principiului nefolosirii 
forței Și amenințării cu forța, a re
înnoirii angajamentelor tuturor 
membrilor comunității internaționa
le de a-1 respecta, cu strictețe in toa
te elementele sale.

După cum este cunoscut, Încă in 
1970, in cuvintarea ținută in fața 

• Adunării Generale a O.N.U., to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU sub
linia necesitatea ca toate statele 
să-și asume obligația solemnă de a 
renunța la folosirea forței sau la 
amenințarea cu forța in rezolvarea 
problemelor litigioase, de a acționa 
pentru soluționarea conflictelor din
tre ele exclusiv prin mijloace poli
tice, prin intermediul tratativelor.

De-a lungul timpului, țara noastră 
a prezentat numeroase propuneri in 
acest sens. Astfel, la Conferința pen
tru securitate și cooperare in Euro
pa de la Helsinki, România a avan
sat un document privind „măsuri 
care să facă efectivă nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu forța", 
ale cărui prevederi au fost, in cea 
mai mare parte a lor, incorporate in 
Actul final. La reuniunea general- 
europeană de la Madrid, țara noas
tră a prezentat, de asemenea, un do
cument de lucru prin care se urmă
rea reafirmarea atașamentului sta
telor participante față de acest prin

cipiu, conceput ca o normă funda
mentală a relațiilor internaționale. 
In sfirșit, la Conferința pentru mă
suri de încredere și securitate și pen
tru dezarmare in Europa, de la 
Stockholm, România a propus înche
ierea unui tratat general-european de 
nerecurgere la forță și la amenința
rea cu forța.

în domeniul reglementării pașnice 
a diferendelor, care reprezintă coro
larul logic al nerecurgerii la forță, 
după adoptarea prin consens, in 1982, 
a Declarației cu privire la reglemen
tarea pașnică a diferendelor intre 
state, inițiată de țara noastră, Româ
nia a prezentat, împreună cu alte 
state, un document de lucru în 
legătură cu crearea unei Comisii 
a Națiunilor Unite pentru bune 
oficii, mediere și conciliere. De o 
largă audientă internațională s-a 
bucurat și adoptarea prin consens, 
lă ultima sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., tot din iniția
tiva țării noastre, a APELULUI so
lemn către statele aflate in conflict, 
pentru încetarea fără intîrziere a ac
țiunilor armate și soluționarea pro
blemelor dintre ele pe calea tratati
velor și a ANGAJAMENTULUI sta
telor membre ale O.N.U. de a regle
menta stările de încordare și conflict, 
diferendele existente pe cale politi
că, de a se abține de la folosirea for
ței și amenințarea cu forța, de la 
orice intervenție in treburile interne 
ale altor state.

în același spirit, țara noastră a 
sprijinit in mod permanent propune
rile privind încheierea unui tratat 
universal referitor la nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu forța in 
raporturile interstatale, precum și 
alte documente, universale sau eu
ropene, referitoare la acest subiect.

în concepția României, un tratat de 
nerecurgere la forță, universal sau 
regional, trebuie să aibă un conținut 
larg, să dezvolte și să clarifice toate 
obligațiile statelor ce decurg din 
acest principiu, care presupune să nu

se recurgă in nici o împrejurare la 
forță armată sau Ia orice alte 
forme de constrîngere. Actele 
materiale cele mai grave de fo
losire a forței armate, a arme
lor, în special a celor nucleare, dar 
și convenționale, contra unui alt 
stat trebuie să fie in mod expres in
terzise. Se impune, in același timp, 
să se interzică, in modul cel mat 
clar, amenințarea cu forța, actele de 
constrîngere politică, militară, eco
nomică sau de altă natură, care con
stituie un pericol grav pentru cea 
mai mare .parte a țărilor lumii, pen
tru pacea și securitatea internațio
nală. Un astfel de document va tre
bui să precizeze, totodată, cazurile 
în care folosirea forței este legitimă, 
și anume dreptul fiecărui stat de le
gitimă apărare, individuală sau co
lectivă, Împotriva unui atac armat, 
conform articolului 51 al Cartei 
O.N.U., ca și dreptul popoarelor care 
se găsesc sub dominația colonială, 
sau o altă formă de dominație străi
nă, de a recurge la lupta armată 
pentru eliberarea lor națională. In 
sfirșit, un document ce ar defini 
obligațiile statelor privind nere
curgerea la forță și la amenințarea 
cu forța trebuie să conțină, în mod 
necesar, dispoziții care să reafirme 
obligația tuturor statelor de a rezol
va, exclusiv prin mijloace pașnice, 
diferendele lor internaționale, de a 
se abține de la orice act capabil să 
agraveze disputele și să conducă la 
conflicte armate.

Fără îndoială că întărirea, pe pla
nul dreptului internațional, a anga
jamentului statelor de renunțare la 
folosirea forței și la amenințarea cu 
forța ar reprezenta, în condițiile in
ternaționale actuale, un eveniment 
de o importanță deosebită în proce
sul edificării unei securități reale 
pentru toate națiunile, al făuririi 
unei lumi a păcii și înțelegerii între 
toate popoarele.

Radu BOGDAN

de stat
WASHINGTON 17 (Agerpres). -r- 

Doctrina de sprijinire a forțelo'r 
militare anticomuniste. urmată de 
Administrația americană și înclina
ția sa spre opțiuni militare în do
meniul politicii externe sint deopo
trivă greșite și periculoase — afirmă 
fostul secretar de stat al S.U.A.’, 
Cyrus Vance, în publicația „Foreign 
Policy". Folosind subterfugiul apă
rării drepturilor omului, doctrina 
urmărește să oblige Statele Unite 
să sprijine mișcări anticomuniste 
oriunde ar apărea ele, afirmă el. 
Luind ca exemplu cazul Nicaraguei, 
Cyrus Vance atrage atenția că, în 
pofida dezmințirilor repetate din 
partea Administrației, acest sprijin 
poate conduce in cele din urmă la 
o intervenție militară din partea 
S.U.A- Această politică poate crea 
o deformâre a opticii politicienilor 
din S.U.A. în privința realităților și 
a respectării suveranității naționale 
și integrității teritoriale a statelor 
— afirmă fostul secretar de stat, 
după cum relevă agenția A.D.N.

Premierul israelian despre 
acțiunile elementelor 
extremiste din țară

TEL AVIV 17 (Agerpres). — In
tr-un discurs rostit in parlament, 
primul-ministru al Israelului. Shi
mon Peres, a cerut să se pună capăt 
actelor de violență și vandalism ce
rnise de elemente extremiste 
partea unor grupări evreiești laice și 
religioase. El a avertizat că guver
nul nu va evita să facă uz de pre
rogativele sale în acest sens.

După cum transmit agențiile inter
naționale de presă, săptămîna tre
cută a fost marcată in Israel de o 
serie de acte de violență in care o 
sinagogă a fost incendiată, au fost 
înscrise zvastici pe sinagoga cen
trală din Tel Aviv, au fost formu
late amenințări cu moartea la adresa 
unui primar dintr-o suburbie a Tel 
Aviv-ului etc.

Referindu-se la unele din aceste 
incidente, președintele Israelului, 
Chaim Herzog, le-a calificat drept 
„acte de antisemitism intern".
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