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SCRISORILE $1 AULELE

dezvoltării sociale
Examinarea sistematică a activi

tății privind scrisorile și audiente
le oamenilor muncii a devenit o 
permanență a stilului de lucru al 
organizațiilor de partid și organe
lor de stat. „Este un drept al oa
menilor muncii — sublinia secreta
rul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — să se 
adreseze cu orice probleme organe
lor de partid și de stat, aceasta con
stituind o expresie a democrației 
noastre socialiste. Este, dc aseme
nea, o obligație pentru organele de 
partid și de stat să soluționeze in 
mod corespunzător atît problemele 
de ordin personal, cit și cele de or
din general și să informeze pe cei 
care au ridicat aceste probleme de 
felul cum au fost soluționate". 
Atenția excepțională pe care con
ducerea partidului o acordă acestor 
căi de comunicare neîntreruptă cu 
gîndurile, împlinirile în muncă și 
aspirațiile oamenilor muncii consti
tuie un înalt exemplu pentru toate 
organele și organizațiile de partid, 
pentru toate organele de stat și in
stituțiile centrale — chemate ca,, la 
scara activițății-lor, să procedeze la 
fel, să traducă în viață cu perse
verență și spirit de răspundere 
orientările și sarcinile privind so
luționarea optimă a scrisorilor și 
sesizărilor oamenilor muncii.

Se poate spune că — așa cum a 
apreciat Plenara C.C. al P.C.R. din 
1—2 aprilie a.c. — intreaga activita
te cu scrisorile și audiențele relevă 
creșterea gradului de conștiință ci- 
vicâ> a niveluiui politic, a spiritu
lui de răspundere patriotică al oa
menilor muncii. Multiplele forme 
de expresie, prin scris sau prin viu 
grai, a ceda ce simt, gîndesc sau 
realizează nemijlocit diferitele ca
tegorii de oameni ai muncii, indi
ferent de vîrstă, profesie, națio
nalitate, din toate județele țării, re
flectă'-atașamentul acestora', al În
tregului popor față dd partid, strin- 
sa unitate a întregii națiuni in ju
rul încercatului său conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Așa cum o fac adesea direct, 
prin viu grai sau prin scrisori, 
prin telegrame, oamenii muncii iși 
exprimă adeziunea deplină față de 
politica . științifică promovată cu 
consecvență de partid, față de luă
rile de poziție, internă sau interna
țională, ale secretarului general al 
partidului, președintele țării, căruia 
fiii patriei i se adresează întotdeau
na cu profundă dragoste și stimă, 
cu vibrantă recunoștință pentru 
mărețele realizări obținute de po
porul român in construcția socialis

tă in cele peste două decenii de

cînd a fost ales în fruntea parti
dului.

Se cuvine apoi subliniată am
ploarea acestei forme de legătură. 
Faptul că peste 1 500 000 de cetă
țeni s-au adresat anul trecut con
ducerii partidului, organelor ți or
ganizațiilor de partid, organelor de 
stat, instituțiilor și organizațiilor 
de masă și obștești, presei și ra- 
dioteleviziunii constituie o eloc- 

, ventă mărturie a multitudinii aces
tor legături : milioane de oameni au 
simțit nevoia firească de a comuni
ca partidului gîndurile lor, împliniri 
în muncă, stări de lucruri, propu
neri sau observații. In climatul 
propice al democrației noastre 
muncitorești, revoluționare, oame
nii vin cu încredere la partid, ii 
adresează — în scris sau prin viu 
grai — aspirații și preocupări, opi
nii sau cerințe în acord cu însăși 
nevoia de perfecționare, de deve
nire și progres a întregii vieți eco
nomice și sociale. Scrisorile con
stituie astfel o puternică expresie 
a coeziunii poporului in jurul par
tidului, în care oamenii muncii văd 
cu adevărat centrul vital al na
țiunii.

Pe lingă numărul mare al scriso
rilor, deosebit de semnificative sînt 
conținutul sesizărilor și propuneri
lor, tematica audiențelor. Astfel, 
atît scrisorile, cît și audiențele re
levă preocuparea prioritară și res
ponsabilă a oamenilor muncii pen
tru. bunul mers al societății noas
tre socialiste, grija lor — de ade
vărați proprietari, producători și 
beneficiari — pentru dezvoltarea 
continuă, sănătoasă ă economiei 
naționale: în covârșitoarea lor ma
joritate, scrisorile sînt adevărate 
oglinzi ale modului cum obiective
le stabilite de conducerea partidu
lui constituie subiect de gîndire și 
acțiune pentru fiecare colectiv și 
om al muncii. Este grăitor faptul 
că printre tematicile principale ale 
scrisorilor se înscriu îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație, afir
marea progresului tehnic, folosirea 
cit mai bună a resurselor materia
le si umane, soluționarea optimă 
a unor probleme economice majore. 
De asemenea. sint abordate în 
scrisori și audiențe multiple aspec
te de interes social. Drivind auto- 
conducerea și autoaprovizionarea, 
îmbunătățirea asistenței medicale, 
a invătămîntului, transporturilor, a 
activității cultural-educative.

Toate acestea se constituie în 
adevărate forme de participare 
directă a diferitelor categorii de 
oameni ai muncii lâ soluționarea
(Continuare in pag. a II-a)
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desfășurată exemplar!
Campania agricolă de vară

ITOVARAȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
primit delegația parlamentară palestiniană
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Iaîomițn 
încheiat 
orzului

IN PAGINA A III-A : relatări cores
pondenților „Scînteii" din județele Timiș, 

Buzău, Hunedoara și Satu Mare

Județele 
și OH au 
secerișul
în județele 

Olt s-a încheiat 
șui orzului, 
a rezultat din desfă-i 
șurarea campaniei, vite
za sporită de lucru este 
rezultatul unei riguroase 
organizări . a muncii in 
taberele ele'cimp, al ordi
nii și disciplinei, precum 
și al calității reparațiilor 
efectuate Ia combine și 
celelalte mașini agricole.

Oarpenii muncii din a- 
gricultura județului Olt 
au secerat orzul pe o su
prafață de 26050 ha ocu
pată cu această cultură. 
Unitățile agricole situate 
în zona 
țului au 
secerișul griului din so
iurile timpurii, recoltîn- 
du-se primele 500 ha. -

Concomitent, în ambe
le județe se acționează, 
intr-un ritm alert, la 
eliberarea terenurilor de 
resturi vegetale,, la pregă
tirea patului germinativ si 
la insămînțarea culturilor 
duble. (Agerpres).

Ialomița și 
seeeri- 

După cum 
din i" 

>m pan iei,

sudică a jude- 
declanșat, joi,

Tovarășul Nicolae , Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele» Republicii 
Socialiste România, -a primit, joi, 
delegația parlamentară palestiniană, 
condusă de șeicul Abdul Hamid Al- 
Sayeh. președintele Consiliului Na
țional Palestinian, care efectuează o 
vizită în țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale.

Mulțumind pentru întrevederea 
acordată și pentru ospitalitatea de 
care s-a bucurat in timpul vizitei, 
conducătorul delegației a arătat că 
are plăcuta misiune de a transmite 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu un salut 
călduros din partea tovarășului 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, a conducerii 
O.E.P., împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate, și fericire, de noi 
si mari succese in activitatea’ ne care 
o desfășoară in fruntea partidului 
si statului, de prosperitate pentru 
poporul român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a trans
mis. la rîndul său, tovarășului .Yasser 
Arafat și conducerii O.E.P. un salut 
prietenesc și cele mai bune urări, iar 
poporului palestinian succese în

lupta pentru pace, pentru .realizarea 
unui stat propriu, independent.

Președintele Consiliului Național 
Palestinian a dat o înaltă apreciere 
acțiunilor și inițiativelor României, 
ale președintelui Nicrflae Ceaușescu, 
în sprijinul rezolvării problemei pa
lestiniene. al înfăptuirii aspirațiilor 
legitime ale poporului palestinian.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au fost subliniate bunele raporturi 
de prietenie, colaborare și solidari
tate dintre poporul român și po
porul palestinian, dintre cele două 
parlamente și a fost exprima
tă dorința de a dezvolta, în conti
nuare, aceste relații, în interesul 
reciproc, al cauzei generale a păcii, 
securității, colaborării și înțelegerii 
internaționale.

S-a făcut, de asemenea, un schimb 
de păreri în legătură cu unele as
pecte actuale ale situației interna
ționale, îndeosebi cu privire la ulti
mele evoluții ale situației din Orien
tul Mijlociu.

In acest, cadru. 
Nicolae Ceaușescu 
tia consecventă a 
vind soluționarea 
prin tratative, a 
Orientul Mijlociu,

tovarășul 
a reafirmat pozi- 
țării noastre pri
po cale politică, 
problemelor din 
pe: baza-retragerii

Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, a 
rezolvării problemei ponorului pa
lestinian. prin recunoașterea dreptu
lui său la autodeterminare — inclu
siv la crearea unui stat propriu, in
dependent — precum și asigurarea 
existentei, integrității și suveranită
ții tuturor statelor din zonă.

S-a subliniat, totodată, importanța 
organizării unei conferințe interna
ționale. sub egida O.N.U., Ia care să 
participe toate părțile interesate, in
clusiv O.E.P.. precum și U.R.S.S. și 
S.U.A.. ceilalți membri permanenți 
ai Consiliului de Securitate, alte 
state care pot avea o contribuție la 
soluționarea pozitivă a problemelor 
djn zonă.

in timpul întrevederii a fost evi
dențiată însemnătatea întăririi uni
tății și forței organizatorice a O.E.P., 
a dezvoltării colaborării dintre ță
rile arabe — condiții esențiale pen
tru rezolvarea situației. din Orientul 
Mijlociu.

La primire au luat parte Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale. Mihai Niculescu. deputat.

A fost de față Izzat Farid Abu 
Al-Rub. reprezentantul permanent la ,, 
București al O.E.P. y
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Acțiuni hotărîte pentru Auîndeplinit planul pe primul semestru
’I

SPORIREA PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI
Activitatea cotidiană a petroliștilor, desfășurată sub 

deviza „fării cit moi mult țiței", este bogată în presti
gioase fapte de muncă, fiecare zi constituind un veritabil 
examen al răspunderii muncitorești. Așa cum arăta recent 
secretarul general al partidului nostru, 
Nicolae Ceaușescu, faptele constituie adevărata 
a spiritului revoluționar al fiecărui om la locul 
muncă. Și iată că petroliștii s-au angajat intr-o 
rată bătălie pentru sporirea producției de țiței, 
recuperarea cit mai grabnică a restanțelor acumulate în 
primele luni ale anului. Intensificarea acțiunilor întreprin
se in acest sens este cu atît mai necesară cu cît in multe

tovarășul 
măsură 
său de 
adevă- 
pentru

schele de producție petrolieră există încă mari rezerve 
nevaiorificate de sporire a ritmului de lucru. Cînd vorbim 
de rezerve insuficient-folosite, ne referim in primul rînd 
la utilizarea întregului fond de sonde existent, la opera
tivitatea și calitatea intervențiilor ia sondele oprite din 
pompaj, la folosirea pe scară mai largă a tehnologiilor 
moderne care să Impulsioneze creșterea factorului final 
de recuperare a țițeiului din zăcăminte, la punerea în 
producție mai operativă a sondelor noi. Acestea sînt de 
altfel și obiectivele sondajului de azi al „Scînteii" în 
actualitatea economică.

TOATE SONDELE SA FUNCȚIO
NEZE FĂRĂ ÎNTRERUPERE 1 După 
cum se știe, nivelul producției de 
țiței depinde în mod direct de buna 
funcționare a sondelor de extracție. 
Iar pentru ca o sondă să funcționeze 
fără întrerupere, firește că trebuie 
să aibă instalațiile electrice puse la 
punct, pompele de adîncime ori fil
trele ^ă fie de bună .calitate, iar in-

Sondajul ( Inteii
in actualitatea

economică

LA DUNĂRE, NOI ARCADE
ALE MUNCII Șl CUTEZANȚEI

le au in dota- 
care ,pornesc 
care /sint co- 
punctele-cheie 
uriașului pod. 

martori la o elec-
O „elec- 

ce se face 
Împreună

care fir de cale ferată ru
lează cite 17 locomotive. 
Au ajuns la mijlocul po
dului si se opresc. Partici- 
pantii la ..electrocardio
gramă" raportează si în
scriu pe fise speciale date 
privind comportarea punc
telor de rezistentă pe care 
le verifică. Urmează alt 
semnal si pe pod. pe par
tea sa carosabilă, stînșa-

cii 
în 
Borcea 
drum 
înapoi, de aproape 3 000 de 
ori.

După aproape o săptămî- 
nă de încercări, perioadă 
in care s-a făcut și recep
ția finală, podul a fost dat 
în exploatare.

— Acum, ne-a informat

feteșteni spune că. pînă 
prezent.

Șl
spre

a traversat 
Dunărea. în 
Constanta, și

Secvențe din cronica re
centei dări în exploatare 
a podului de la Fetești :

...în mai. multe puncte, 
specialiștii în încercări, cu 
statii de emisie-recepție. 
discută intre ei; urmărind 
aparatele ce 
re si de la 
zeci de fire 
nectate la 
din cadrul 
Sin tem
trocardiogramă. 
trocardiogramă" 
podului care, 
cu viaductele, are o lungi
me totală de 970 mețtri, po
dul principal, cu cele trei 
deschideri, măsurind 420 
metri și aflîndu-se la peste 
15 metri deasupra apelor 
Borcei.

Șeful proiectului. dr. 
ing. Dragos Teodorescu, 
are in această dimineață 
însorită o liniște luminoa
să. Liniștea omului care 
știe că totul a fost execu
tat cu maximă rigoare.

A inceput numărătoarea 
inversă. Se fac ultimele 
apeluri. Toată lumea se 
află la posturi. Spre deo
sebire de încercările de 
altădată, cind, prin tradi
ție. proiectanții si con
structorii stăteau sub pod. 
de data aceasta ei — re
prezentanții Antreprizei 
poduri dunărene Fetești — 
sint prezență pe terasamen- 
tul de cale ferată 
autostradă, privind

Directorul Antre- 
noduri dunărene 

inginerul Con-

DIN ACTUALITATEA SOCIAUSTA ȚĂRII

pătrund cele două 
de cite 34 bascu- 
greutate de peste 

Ne notăm că

și pe 
apele

dreapta, 
convoaie 
lan te. în .. 
1 000 tone, 
greutatea locomotivelor si 
basculantelor încărcate cu 
balast este egală cu cea a 
otelului intrat în confec
țiile metalice ale tablieru- 
lui. Mai aflăm că, niciodată, 
in timpul exploatării, po
dul nu va fi supus unei 
asemenea sarcini. încer
cările continuă st sint 
deosebit de pretențioase. 
Se realizează tensometria 
mecanică in paralel cu cea 
electrică. Specialiștii In
stitutului de cercetări și 
proiectări tehnologice oen- 
tru transporturi urmăresc 
aparatele de măsură si no
tează in fise. Pentru încer
cări sint stabilite 15 ipo
teze. ipoteze complexe, in 
care încărcătura trebuie să 
acționeze pe diferite punc
te ale podului.

La ora 14.30 se fac pri
mele schimburi de date în-

dinimpiegatul de mișcare 
statia C.F.R. Fetești. Iosif 

. Genei, in 24 de ore trec pe 
el 250 de trenuri. Din cinci 
în cinci minute, pe pod se 
află un tren. Eficienta 
magistralei București-Con- 
stanta a crescut simțitor.

Peste noul pod. acum, in 
plin sezon, trec în 24 
ore circa 100 000 de

tori ce se îndreaptă spre 
insoritul Litoral sau către 
alte localități din tară. Ei 
au prilejul să admire noua 
arcadă din otel si beton 
ce face oarte dintre mari
le ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". în a- 
ceastă arcadă-simbol se 
află încorporată munca 
plină de eroism desfă
șurată de montorii conduși 
de șeful de formații com
plexe Marcel 
de șefii 
Saviuc. ' 
Gheorghe 
Anostu. < 
înfruntat 
vîntul si 1 
în centuri 
minări că li s-a încredin
țat construcția noilor po
duri dunărene ce continuă’ 
strălucita tradiție a lui 
Apolodor și Saligny. Po
duri ce prefigurează noul 
mileniu.

Pirvulescu, 
de echipă Ion 
Aurel Șerban, 
Ilie si Gheorghe 
care au avut de 

ploaia, arșița, 
lapovita. prinși 

i de siguranță.

tervențiile ori ‘reparațiile să se facă 
operativ. în astfel de condiții este 
imposibil ca sonda să nu răsplăteas
că eforturile făcute, aducind din 
adincuri prețiosul ..aur negrul’. Fi
rește. există haremuri tehnice de 
funcționare a unei sonde,, la anumi
te intervale de timp fiind prevăzute 
diferite reparații, cu termene exacte 
de repunere în funcțiune. Or. toc
mai scurtarea acestor termene, fără 
nici un rabat făcut calității, repre
zintă o mare sursă de sporire a pro
ducției de țiței.

•„.Ajungînd în mijlocul sondorilor 
din cadrul brigăzii a V-a de produc
ție petrolieră de la schela Clejani, cu 
ing. Lixandru Enache, șcl'ul brigăzii, 
am avut prilejul să consemnăm toc
mai momentul cînd se încheiat! lu
crările de intervenție la o sondă la 
care timpul planificat pentru repa
rații a fost redus cu o treime. Cum 
s-a realizat acest lucru ? „Printr-o 
bună organizare, ne spune șeful bri
găzii. atît a muncii noastre, cit și 
a aprovizionării cu scule si mate
riale. înainte așteptam destul da 
mult pînă să fie aduse de lâ maga
zie piesele de care aveam nevoie. 
Acum, prin Schimbarea sistemului de 
aprovizionare, ele se află perma
nent la dispoziția noastră".

Efectul măsurilor luate ? Șeful bri
găzii de producție petrolieră preci- 
zeaeă că. din întregul fond de sonde 
pe care-1 exploatează aici sondorii,

96 la sută se află in pompaj, alta 
zece sonde sînt in probe de produc
ție. iar zece așteaptă intervenții. Cu 
numai trei luni în urmă, mai bine 
de 40 de sonde așteptau intervenții, 
deci nu produceau, fapt care a ge- 

, nerat importante nerealizări de plan.
O grijă sporită pentru folosirea 

parcului de sonde se manifestă Și la 
Schela de producție petrolieră San
dra. județul Timiș. Anul acesta au 
intrat in circuitul productiv un nu
măr de 19 sonde noi. Programul de 
executare a reparațiilor capitale a 
fost respectat mult mai riguros de- 
cît în perioada corespunzătoare a 
anului trecut, astfel că un număr de 
50 de sonde au fost puse în pompaj 
cu un avans de timp apreciabil. 
Practic, un număr de 300 sonde au 
fost menținute permanent in func
țiune și s-au obținut însemnate spo
ruri de producție’ ca urmare a efec
tuării unor lucrări de acidizări. de 
deparafinare a tubingului sau prin 
înlocuirea pompelor normale cu al
tele cu randament mai mare. Totuși, 
specificul structurilor geologice din 
această zonă a țării impune- o mal 
mare preocupare din . partea specia
liștilor schelei pentru creșterea vo
lumului injecțiilor de apă tehnologi
că. operație menită să sporească pre
siunea din zăcămint. cu deosebire in 
parcurile Variaș și Caiace a.

O‘CERINȚĂ MEltFU ACTUALĂ : 
REDUCEREA DURATEI INTER
VENȚIILOR SI REPARAȚIILOR. In 
mrtd normal, pentru realizarea lu
crărilor de întreținere a utilajelor de 
adîncime si de suprafață se opresc 
din funcțiune circa zece la sută din 
fondul'existent de sonde. Dosi nedo
rite. apar și unele , opriri accidenta
le. determinate de defectarea unei 

” pompe de adîncime. de deteriorarea 
unei țevi de extracție sau de alte 
cauze. în aceste momente se

33 de unități economice 
din județul Satu Mare

.Transpunind exemplar in fapte 
indicațiile și orientările secretaru
lui generai al partidului date cu 
prilejul vizitei recent efectuate în 
județul Satu Mare, colectivele mun
citorești din unitățile economice de 
aici adaugă noi realizări remarca
bile in bilanțul întrecerii socialiste 
pentru Îndeplinirea sarcinilor- djn 
primul an 
nizîndu-și 
vitatea în 
xirftum a 
țic, a valorificării superioare a tu
turor resurselor umane și materia
le, colectivele din 33 de unități 
economice raportează îndeplinirea 
înainte de termen a planului la 
produeția-marfă industrială De pri
mul semestru. Pe baza avansului 
de timp ciștigat. aceste unități vor 
realiza pinâ la finele lunii iunie o 
producție suplimentară in valoare 
de aproape 120 milioane lei. între 
unitățile fruntașe se numără Ex
ploatarea minieră’ Turț. întreprin
derea de utilaj minier, întreprinde
rea de piese de schimb și utilaje 
pentru industria chimică, între
prinderea de piese auto. întreprin
derea ..23 August". „Mondiala". „So
lidaritatea". întreprinderea de tri
cotaje din Negrești-Oas. (Octav 
Grumeza, corespondentul ..Scîn
teii").

al noului cincinal. Orga- 
pe baze superioare acti- 
vederea utilizării la m.a- 
capacităților de produc-

30 de unități economice 
din județul Bacău

Acțiunile consacrate creșterii mai 
accentuate a productivității muncii 
constituie principalul factor pe sea
ma căruia colectivele de muncă din 
30 de unități economice din jude-

țul Bacău și-au îndeplinit înainte 
de termen sarcinile de plan la pro- 
ductia-marfă industrială si ia pro
ducția fizică pe primul semestru 
al acestui an. între unitățile. care 
au raportat acest succes se numă
ră întreprinderea electrocentrale 
Borzești, întreprinderea minieră 
Comănești, I.F.E.T. Bacău, Fabrica 
de zahăr Sascut, Antrepriza - de 
construcții hidroenergetice ,.Șiret". 
Au fost create astfel condiții ca, 
tjină la finele semestrului, colecti
vele de muncă din unitățile res
pective Să realizeze o productie- 
marfă industrială suplimentară in 
valoare de 515 milioane lei, concre
tizată in importante cantități de 
energie electrică, cărbune, utilaje 
tehnologice, cherpstea și alte pro
duse destinate economiei naționa
le și exportului. (Gheorghe Baltă, 
corespondentul ..Scînteii").

25 de unităfi economice 
din județul Ialomița

Colectivele muncitorești din 25 
de unități economice din jude
țul . Ialomița raportează îndepli
nirea planullii pe primul 'se
mestru la produeția-marfă. Prin
tre ./ unitățile care au realizat 
cele mai importante depășiri de 
plan se numără întreprinderea de 
ferite și Fabrica de produse cera
mice din Urziceni,- întreprinderea 
de industrializare a sfeclei de zahăr 
si întreprinderea de amidon, glu
coza și drojdie de panificație din 
Țăndărei, Antrepriza poduri dună
rene Fetești. Pînă la încheierea 
primului semestru se estimează 
realizarea unei producții suplimen
tare in valoare de peste 220 mili
oane Iei. (Mihai Vișoiu, corespon
dentul „Scînteii").

Finalitatea literaturii
Menirea 

adevărați este de 
o lume 
acționind 
rind

oamenilor 
a 

mai 
in 

asupra 
active 

,și cau-

Borcei. 
prizei 
Fetești, ____
stantin Safta, și inginerul- 
sef Alecu Popoiu discută 
cu inginerii Emanoil Iaeob tre punctele de verificare, 
si Robică Pooină despre 
ce au- de făcut miine 
podul "de peste Dunăre 
la Cernavodă. Și pentru 
încerc area-incercărilor 
constituie, sau nu lasă 
se întrevadă, un moment 
generator de emoții.

Este ora 10.22 minute. 
Se dă semnalul 1 Pe pod. 
pe podul propriu-zis. in
tră o dată, pe ambele fire 
de cale ferată, cele 34 de 
locomotive diesel electrice 
de 2 100 CP, in greutate de 

^1100 tone fiecare. Pe fie-

la 
de 
ei. 
nu 
să

aTotul a decurs normal. 
Centralizatorul apreciază 
eu notă maximă concepția 
si profesional itatea proiec- 
tantilor si constructorilor.

Mecanicii ile locomotivă 
Ion Paraschivoiu. Badea 
Popescu. Ion Moise si in
structorul de tracțiune ds 
ia Depoul C.F.R. Palas 
discută cu colegii lor Mitu 
Letea. Vasile Gomea, 
Gheorghe Cazacu. Costel 
Tastaman si Postelnicu 
Iacoban de la Depoul Fe
tești. Unui dintre mecani-

Mihai VISOiU
de 

câlă-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Recent a fost dat in exploatare noul, modernul pod peste Borceo. Instantaneu din timpul ultimelor probe

realiza 
bună, 
primul 
conștiințelor . 
care compun 
tă să transforme lu
mea. Educația per
manentă a gțndirii lot, 
consolidarea însușirii 
noului mod de a con
cepe existenta și cu
noașterea îndeamnă, 
implicit, spre o- dez
voltare superioară a 
inteligentei și sensibi
lității singurei făpturi 
rationale din univers, 
care este omul. Capa
citatea de asimilare 
a noțiunilor complexe 
ale cuceririlor ultime 
ale științei și psiholo
giei va ajuta la. edu
carea și modelarea ți
nui nou tip uman, al 
cărui ’ comportament-, 
sub semnul etic al 
ideologiei unui ' nou 
umaitism. fțmamsmul 
revoluționar socialist, 
române.., c. Va sparge 
crusta individualismu
lui, pentru a trece 
dincolo de cercul în
chis al acțiunilor pen
tru satisfacerea egois
tă. axindu-se pe dru
mul faptelor aflate in 
sfera intereselor, ge
nerale. Orice intelect 
raționat va trebui sd 
mânuiască instrumente 
noi pentru ridicarea 
nivelului actual, de 
civilizație, pentru a 
ciștiga lupta împotri
va timpului și spațiu
lui, pentru cucerirea 
bunăstării umane și a

acelei libertăți care să 
îngăduie aprofundarea 
oricărei creații, din 
orice zonă a activită
ții umane, contribuind 
in felul acesta la de
săvârșirea omului. Tre
buie să existe aspira
ția permanentă spre o 
viziune globală asupra 
existenței și creației 
in orice domeniu, in 
coordonarea tuturor e- 
lementelor realității 
prezente și in trasa
rea axelor orientatoa-

re pentru construcții 
viitoare.

Gmdirea nu se poa
te dezvolta de la sine, 
nefiind o facultate în
născută, ci o incarna
re a unui lun'g proces 
evolutiv, de asimilare 
a unor date și infor
mații esențiale despre 
lume și om. Acest fel 
de a medita, după cu
noaștere și cucerirea 
capacității de a se 
orienta realist, serveș
te ta educarea și la 
dezvoltarea caracteris
ticilor omului liber și 
responsabil, conștient 
de. misiunea sa de a fi 
o picătură din imen
sul fluviu uman care 
traversează și fertili
zează harta vastă a 
istoriei.

Literatura este 
Complex fenomen 
cial, o transfigurare 
profundă, prin imagini 
artistice, a vieții mul
tiforme. a natirii și a 
complexității existen
țiale.

Scriitorii contempo
rani caută să scrie is
toria omului care o 
creează, transfigurind 
in artă infinitele ipos
taze iile vieții multi
forme, a naturii și a 
complexității existen
țiale. Trebuie înțeles 
raportul organic intre 
creație și dezvoltarea 
umană, faptul hotări- 
tor că operele de 

■artă izvorăsc din ne
cesitățile și aspirațiile 
vieții sociale. Adevărul 
vieții și al artei este 
adevărul oamenilor 
care trăiesc și acționea
ză cu intensitate. Suma 
realității și existenței 
este constantă scriito
rilor care sînt integrați 
unei realități, parti- 
ciplnd structural la 
transformările înnoi
toare, la elanurile con
structive ale unei vieți 
și orinduirl noi. Pro
cesul neîntrerupt de 
cizelare a conștiinței 
omu lui contemporan 
este finalitatea pri
mordială a creatorilor 
de valori spirituale. 
Scriitorii reprezintă

un 
so-

Alexandru 
BĂLĂCI

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE

S-a cîștigat o palmă de teren, pe urmă două... 
si s-au adunat mii de hectare!

„Va trebui să se facă totul pentru creșterea cu incă 500 mii hectare 
a suprafeței arabile" — îndemna secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la recentul Congres al țărănimii,și oamenilor muncii 
din agricultură. Cum acționează oamenii ogoarelor din județul Iași pentru 
înfăptuirea acestui obiectiv ?

...Un primar dintr-o comună ieșea-, 
nă străbate cîmpul și, ajutat de cițiva 
gospodari, măsoară cit a rămas de 
la ultima brazdă și pină la asfaltul 
șoselei, apoi trasează drumurile din
tre' culturi. Fișiile de pămint, ce 
depășesc lățimea strict necesară, 
rămase necultivate de o parte și de 
alta a drumului, fîșii de la cîțiva 
centimetri pină la cițiva metri, sint 
marcate pentru a fi redate agricul
turii. Cu aceeași meticulozitate se 
măsoară porțiunile de pămint - ne
cultivate de la capetele tarlalelor, 
cele acoperite cu mărăcinișuri. 
Cîțiva deputați au numărat stilpii 
de telefon și de la rețeaua electrică 
care se înșiruie peste tarlale, apoi 
s-au apucat să măsoare cu pasul și 
să socotească cîți metri pătrați de 
teren au rămas in jurul acestora 
neatinși de fierul plugului. Sînt 245 
stil.pi — și fiecare cu cite, cinei 
metri pătrați de pămint arabil fer
til, ocolit de tractoare. In urmă, alți 
deputați și cetățeni sapă păminlul cu 
cazmaua, milimetric pe lingă stîlpi, 
și îl insămințează manual. Drumu
rile trasate și îngustate la strictul 
necesar sînt date în primire fer
mierilor, marginile fiind arate și în
sămânțate.

„Toaletarea tarlalelor" continuă cu 
defrișarea de arborete și vii răz
lețe. Primarul Constantin Hanghiuc, 
fost brigadier silvic, om cu simțul 
ordinii și al disciplinei, povestește că 
în acest mod la Miroslava s-au 
cîștigat ici citeva palme de pămint, 
dincolo cițiva metri pătrați, pină au 
ajuns la 114 hectare. In afara 
ciștigului de teren, inițiativa consi
liului popular, munca cetățenilor se 
constituie într-un exemplu a cărui 
semnificație poate fi rezumată in 
citeva cuvinte : respectul față de 
pămint.

Intr-adevăr, experiența dobîndltă 
a conturat noi perspective pentru 
alte consilii populare și unități 
agricole chemate să pună în valoare 
întreaga suprafață agricolă. Și pen
tru a-i conferi un plus de valoare, 
„experimentul Miroslava" a fost 
pus în dezbaterea organelor de 
partid și consiliilor populare din în
tregul județ.

La ora bilanțului, secretariatul 
comitetului județean de partid s-a 
intrunit Ia Miroslava, în hala de re
parații a secțjei de mecanizare, 
unde, analizînd munca desfășurată 
și rezultatele obținute, a stabilit 
măsuri pentru generalizarea acestei 
experiențe. Astfel, s-a stabilit să se 
aplice aceleași măsuri în toate cele 
cinci comune din raza consiliului 
agroindustrial Ciurea, din care face 
parte Miroslava, și, ulterior, pe tot 
cuprinsul județului.

La Bivolari, consiliul popular și 
conducerea cooperativei agricole, 
după ce au revăzut organizarea te
ritoriului pe terenurile amenajate 
pentru irigații, au trasat drumurile 
de-a lungul canalelor, înlesnind ac
cesul mijloacelor mecanice și de 
transport. Cu aceeași exigență și 
spirit gospodăresc au acționat con
siliile populare din Ciurea, Podu 
Iloaiei, Ruginoasa, Tg. Frumos, He- 
leșteni și altele, care au pus ordine 
în ceea ce privește gospodărirea 
pămintului. Generalizarea experi
mentului de la Miroslava s-a în
cheiat cu un. bilanț pozitiv : în mai 
puțin de doi ani, trei mii de hec
tare au sporit suprafața arabilă a 
județului.

CETĂȚENII PROPUN, CETĂȚE
NII ÎNFĂPTUIESC. Consiliile popu
lare din 52 de comune ieșene au or

Nu de dragul dreptății, ci al judecății...^
DESPRE PROCESOMANI Șl PROCESELE LOR DE „CURSĂ LUNGĂ"

— M-ați nimerit bine azi. 
Miine aș fi fost de negăsit.

— De ce ?
— E ziua 1 mea de tri

bunal.
— Adică, chiar aveți o 

zi de... ?
— Cu cele peste 25 de 

procese pe rol, pină acum, 
nu se poate altfel...

Locatarul Miron Traian, 
de la apartamentul 41 —
bloc E 4, micro 19, muni
cipiul Galați — nu, nu-i de 
meserie magistrat cum s-ar 
putea crede. Lucrează la 
întreprinderea de sirmă, 
cuie și lanțuri din locali
tate, unde este apreciat ca 
un om destoinic, cuvinte 
pe care le-am auzit despre 
el și in blocul in care lo
cuiește. Nu-i de meserie 
magistrat, dar un obișnuit 
al sălilor de judecată, da. 
Sigur, știm, cite unii prac
tică și un asemenea... 
hobby. Prezența lor in sala 
de judecată devine in nu 
puține locuri atit de fami
liară incit ajung pină la 
urmă „parte" din decor. 
Precum pereții, scaunele, 
masa grefierului...

Nu-i cazul cu interlocu
torul nostru, Miron Traian, 
în ce-1 privește, facem 
precizarea că eJ este unul 
dintre cei nevoiti să suoor- 
te consecințele ..procesoma- 
niei" de care va fi vorba 
in rindurile de mai. jos. 
Adică să-si piardă timp si 
energie pentru a face fată 
celor ' nu' mai nu tin de 
douăzeci si cinci de procese 
in care a fost antrenat îm
potriva voinței sale. „Nu o 
dată fac cerere să lucrez 
duminica să pot merge la 
procese în timpul săntămi- 
nii" — ne spune el cu vă
dită amărăciune. Dacă va
continua in acest ritm, cu 
multe cauze ne rol. e la 
mintea oricui că M. T. iși 
va sacrifica nu numai zile
le libere, ci si concediile de 
odihnă...

Să nu anticipăm însă. Să 
vedem mai bine ce anume 
invirte, în această împreju
rare, de cițiva ani buni, 
moara de măcinat timpul 

ganizat acțiuni dc masă pentru buna 
gospodărire și ameliorare a pămin
tului. ..La noi s-au format echipe 
de cetățeni pe circumscripții elec
torale, care, in frunte cu deputății, au 
participat la realizarea programului 
de îmbunătățiri funciare — ne spune 
primarul comunei Lețcani, Virgil 
Munteanu. Fiecare cetățean apt de 
muncă prestează cite șase zile1 de 
muncă la lucrări ameliorative ale 
pămintului. Atunci cînd mijloacele 
mecanice nu puteau intra pe izlaz, 
spre a se evita degradarea. ierbii, 
citeva sute de cetățeni, urmînd e- 
xemplul deputaților, au fertilizat 
pășunea cu îngrășăminte chimice 
împrăștiate manual. Pe zece hecta
re de teren neproductiv, ei au plan
tat specii valoroase ; salcîm, cătină

® Acțiuni cetățenești soldate 
cu recuperarea a 3 000 hectare 
de teren în județul lași ® ..Toa
leta tarlalelor" sau 227 800 
zile-om pentru îmbunătățirile 
funciare ® „Experimentul Mi
roslava", multiplicat de 52 

de ori

albă, răchită, sălcioară. Alte 20 de 
hectare plantate de cetățeni pe coas
te abrupte supuse eroziunii solului 
au fost predate «ocolului silvic. 
Citeva acțiuni de cooperare cu în
treprinderile specializate în lucrări 
de îmbunătățiri funciare s-au în
cheiat cu rezultate apreciabile : e- 
chipe de cetățeni au săpat canale 
pentru drenaje pe 50 hectare fără 
a mai aștepta sosirea utilajelor.

Propunerile făcute de cetățeni, a- 
naiizate de birourile executive ale 
consiliilor populare, ajung să fie în
făptuite de către ei înșiși, așa cum 
s-a procedat la Tg. Frumos. Mai 
mulți cetățeni au preluat un teren 
mlăștinos din apropierea gării, pe 
care au săpat canale de desecare, 
l-au nivelat și fertilizat, transfor- 
mindu-1 în grădini de legume.

Cultivarea terenului dintre gardul 
casei și șosea este una dintre acțiu
nile de largă audiență în rîndul ce
tățenilor. în comunele Bivolari, Ru
ginoasa, Podu Iloaiei și altele, oame
nii sapă și cultivă aceste fîșii de 
teren cu cartofi, sfeclă furajeră, lu- 
cernă și alte plante, oferind tot 
atitea' mostre de bună gospodărire.

Consiliile populare organizează ac
țiuni de larg interes pentru executa
rea lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare, fără a aștepta ca acestea să 
fie lăsate doar pe seama între
prinderilor de specialitate. In bi
lanțul acțiunilor inițiate de consi
liile populare, in 1985, cu sprijinul 
cetățenilor, se înscrie săparea a 8 km 
de canale de irigații și a unui vo
lum de 85 000 mc pămint pentru 
decolmatarea și întreținerea cana
lelor de irigații și desecare, con
struirea sau refacerea a 33 po
duri și podețe, curățirea vegetației 
pe 60 ha canale. Lungimea șanțu
rilor și canalelor simple de deseca
re, săpate prin acțiuni de muncă 
patriotică, însumează 300 km, iar a 
celor decolmatate depășește o sută 
de km. Prezcntîndu-ne aceste date, 
tovarășul Victor Surdu, secretar al 
comitetului județean de partid, evi
dențiază contribuția in muncă a ce
tățenilor in frunte cu deputății și 
primarii, materializată și prin în
ființarea plantațiilor de protecție an- 

prin tribunale. A fost pace 
în micro 19, la Asociația de 
locatari nr. 430, pină prin 
1$)78. Mai exact, pină in 
ziua cind S. C„ «locatar și 
el al blocului E 4, a fost 
schimbat din funcția de, 
președinte. Cit a deținut a- 
ceastă învestitură obșteas
că, S. C. era un cetățean 
rezonabil. Cum a trecut in 
postura de simplu locatar, 
s-a și grăbit să deschidă 
cutia Pandorei, din care să 
se reverse toate relele.

„Vecinii mei au spart 
planșeul pentru a comuni
ca direct cu... subsolul", ar
gumentează revoltat, la di
verse foruri, S. C. Faptul 
incriminat pune oameni pe 
drumuri — aveau ei și alte 
treburi dar „st'înta indig
nare" ce râzbătea din sem
nalul de alarmă al cetățea
nului S. C. îi grăbește la 
locul faptei. Loc unde se 
constată : nimeni nu spăr
sese planșeul de beton |»en- 
tru bizara... plăcere de a 
„comunica direct cu subso
lul". Ceva' neregulă totuși 
se produsese : chiar sem
natarul jalbei operase cu 
de la sine putere niște mo
dificări în apartament, 
drept pentru care a fost 
amendat... ■

Identificăm in morala a- 
cestui episod una din tră
săturile celui care seamă
nă, care aduce vrajba : 
predilecția pentru răstur
narea logicii. Ușurința de 
a o întoarce pe dos. De a 
o „potrivi" după realitatea 
privită prin dioptriile sale
— deformatoare de reali
tate. „Asezonate" astfel, 
toate lucrurile drepte pot 
deveni 'strimbe. Și invers. 
Un gest de salut poate fi 
taxat foarte lesne drept... 
injurie. Zîmbetul amabil
— luare in răspăr. Ușa fu
rată de curent și scăpată 
din mină — șicană Apelul 
la Înțelegere, la comporta
re civilizată — perlidie, 
batjocură. Și așa mai de
parte. Cel care seamănă, 
care aduce vrajba — „zur
bagiii juridici" cum mai 
sint cunosctiți prin sălile

de judecată — se desprin
de astfel de lumea reală, 
îi ignoră evidența ; el ră- 
mîne pur și simplu seches
trat 'de fobia, de ideile sale 
fixe. Impenetrabil și im
permeabil la logica ele
mentară, el acționează po
trivit fixațiilor sale. Iar 
cind aceste fixații îșl caută 
„dreptatea" și prin tribu
nale, e lesne de înțeles 
cUm ajung unii cu zile... 
fixe pentru justiție !

Din 1978 încoace, mereu 
pus pe „rîcă", S. C. recla
mă, dă în judecată, anie-

nință, trimite memorii, și
canează, tulbură viața blo
cului, acuză asociația de 
matrapazlâcuri imaginafe. 
îl dă în judecată pe I. Tăl- 
pău pentru că și-ar fi făcut 
garaj din banii asociației 
de locatari. Martori pe 
drumuri. .Judecători, procu- 

Irori, grefieri la „treabă".
Funcționari îndrituiți să 
verifice, să constate. Timp, 
timp, timp. Pentru a se 
vedea că acuza... nu-i în
temeiată 1 Credeți cumva 
că*l  liniștește amenda de 

■2 000 de lei pe care o în
casează pentru calomnie ? 
O, nu ! Personalul are re
zistență și la eșecuri. An
trenamentul Iui psihic a 
luat în calcul, totdeauna, și 
înfringerile, nu numai reu
șitele. Dovadă ? Merge mai 
departe și reclamă alt faDt 
„condamnabil" : din ce 
bani s-au făcut măsuța din 
beton și cele două bănci 
din fața blocului, pentru 
copii ? Nu cumva ?...

Alți oameni pe drumuri. 
Scripte la control. Declara
ții. Timp rîșnit din timpul 
oamenilor. Și ? Și se con
stată : masa și băncile cu 
pricina s-au construit încă 
de pe vremea cînd pre
ședinte al asociației de lo

tierozionale pe 80 ha și însămința- 
reâ a zeci de km de benzi inier- 
bate cu rol de protecție a solului. 
Participind efectiv la aceste lucrări, 
cetățenii s-au deprins să le pre- 
țuiască, să le înțeleagă rostul și să 
manifeste grija firească pentru a le 
întreține, a le feri de degradare.

CE SE FACE CU O MÎNĂ SA NU 
SE RISIPEASCĂ CU ALTA. Ne-am 
oprit în fața barierei de lemn la ca
pătul unui drum de țară, o barieră ca 
la C.F.R., care interzice accesul trac
toarelor și camioanelor, al oricăror 
mijloace de transport. Rostul aces
teia, ca și al altor bariere asemănă
toare de pe terenul comunei Po- 
pricani ? La primărie primim expli
cații. „Ați nimerit pe vreme ploioa
să, cînd drumurile nepietruite între 
tarlale sînt protejate. Sint prote
jate drumurile, dar mai aies cultu
rile. Un amănunt semnificativ, un 
exemplu din multe altele al res
pectului față de pămint, un aspect 
ce exprimă atitudinea exigentă, 
responsabilă față de modul cum sînt
— și cum ar trebui să fie peste tot
— gospodărite și protejate culturile 
agricole.

Un fapt deloc singular în cu
prinsul județului, cu aceeași semni
ficație a respectului față de pămint, 
este și cel intilnit la Podu iloaiei ; 
după încheierea insămințării fiecărei 
tarlale, ultimul rînd este semănat 
lingă drum sau lingă asfaltul șo
selei, folosind doar unul sau două 
tuburi ale semănătorii. Rindurile 
de grîu urmează la cițiva centimetri 
de marginea solei, centimetri câștigați 
pentru agricultură pe o lungime de 
mai mulți kilometri, fiecare drum 
tehnologic fiind străjuit de cite două 
„ziduri" de recoltă.

Manifestă insă toate consiliile 
populare, toți primarii, deputății și 
cetățenii aceeași atitudine de respect 
față de pămint ? Gei mai mulți da, 
dar... Aflăm că în perimetrul-etalon 
de la Ciortești, unde s-au efectuat 
lucrări ameliorative în valoare de 
zeci de milioane de lei din fondu
rile statului, după darea în exploa
tare s-au ivit manifestări de negli
jență, i fiind degradate o parte din 
benzile înierbate protectoare ale 
solului. Cei vinovați de încălcarea 
prevederilor legale au fost amen
dați, dar faptele rămin fapte. Fiind 
vorba de un perimetru-etalon pen
tru combaterea eroziunii și pentru 
alte lucrări de îmbunătățiri funciare, 
erau cu atît mai importante conser
varea și întreținerea amenajărilor 
pe - întreaga durată de exploatare — 
adică pe un timp de ani și ani, 
pentru creșterea recoltelor și recupe
rarea investițiilor. La fel, nici con
siliul popular și nici conducerea 
cooperativei agricole Butea nu au 
împiedicat degradarea unor lucrări 
de combatere a eroziunii solului și 
de întreținere a unor canaie. Sanc- 
ționînd aceste abateri, Oficiul ju
dețean de cadastru, organizarea teri
toriului și asolamente — OCOTA 
a dispus! refacerea lucrărilor. Este 
adevărat, nu sînt multe asemenea 
cazuri, dar ele nu pot fi admise sub 
nici un motiv. Dincolo de aspectele 
legate, de pagubele produse, se pune 
problema atitudinii responsabile, e- 
xigente față de gospodărirea fiecărui 
metru pătrat, a fiecărei palme de 
pămint.

La consiliul popular județean ni 
s-a precizat că în 1985, cu mijloa
cele mecanice și manuale, - au fost 
excavate 3,3 milioane1 m.c de pămint 
pentru irigații,' desecări și combate
rea eroziunii. Sînt lucrări de am
ploare, care implică in și mai mare 
măsură cultivarea respectului față 
de pămint, în folosul țării, al fie
cărui cetățean, al viitoarelor ge
nerații.

C. BORDEIANU

catari era... chiar el. S. C. !
Și iarăși : credeți cumva 

că și în fața acestui ade
văr a plecat rușinat privi
rile, a cerut scuze și așa 
mai departe 1 Dacii ați fost 
tentați, fie și numai pentru 
o clipă, să cădeți intr-o 
asemenea eroare, înseam
nă că nu pricepeți deloc 
personajul. Procesomanul 
nu s-a Împiedicat nicioda
tă in scrupule. Scrupulele, 
mustrările de conștiință nu 
au fost niciodată punctul 
lui forte. O dată pornit pe 
calea hărțuielii, el nu știe 
decît un singur drum : îna
inte. El o ține morțiș pe-a 
lui. Și cum are timp, și cum 
nu-1 mustră cituși de puțin 
conștiința pentru timpul 
altora, pe care-1 risipește 
cu o generozitate demnă de 
o cauză mai bună, și cum 
nu i-a crăpat niciodată 
obrazul de rușine față în 
lață cu adevărul, cu oame
nii pe care-i tîriie. îi sicîie 
prin judecăți, ii pisează și 
îi scoate din sărite, ei bine 
da, el merge inainte. Dis
torsiunea produsă în me
tabolismul său etic îl face 
să confunde dreptul cu in
teresul, Și toate astea. în 
numele a ce l O spune ex
trem de limpede S. C. :

—- Am ajuns uneori să 
nu am bani pentru minca- 
re, dar eu am vrut întot
deauna dreptate, chiar dacă 
a trebuit să cheltuiesc toți 
banii cu procesele !.„

Cu dreptatea, am cam 
văzut cum stau lucrurile. 
Cu această declarată perse
verență pe calea proceso- 
maniei, destul să amintim 
că, după ce pierde incă 
unul din cele 50 (cincizeci) 
de procese din *78  încoace, 
S. C. mai deschide unul 
pentru a... recupera taxa de 
timbru la o reclamație 
făcută de el contra Iui I. 
Tălpâu.

Unul din semnele dis
tinctive ale omului rațio
nal, inteligent, este, se știe, 
și înțelepciunea cu care, 
într-o împrejurare sau alta, 
pricepe o stare de lucruri, 
își dă seama de absurdul

Sezonul estival pe Litoral
în această primă lună de vară. în 

cele 12 stațiuni ale Litoralului tot 
mai numeroșii turiști români si de 
peste hotare descoperă un plus de 
frumusețe, de confort și bun gust, 
dovadă elocventă că noul sezon es
tival a fost pregătit cu migală si 
grijă deosebită pentru a satisface 
deplin exigentele oaspeților. Citeva 
din noutățile Litoralului românesc 
’86 ne-au fost prezentate de dr. 
Petre Ariton, directorul general al 
Centralei O.N.T. Litqral :

— Zestrea stațiunilor aparținînd 
centralei noastre cuprinde 580 de 
hoteluri și vile și 561 de restau
rante și unități de alimentație pu
blică. Lucrările de modernizare, 
de reparații capitale și ridicare a 
gradului de confort au cuprins în 
acest an 1 358 de obiective, număr 
in care se includ și terenurile de 
sport, piscinele, căile de acces, ma
gazinele, depozitele, rețelele termi
ce etc. Cu alte cuvinte, absolut 
toată baza tehnică de care dispu
nem arată acum ca nouă și a fost 
pregătită pe baza sugestiilor și ce
rerilor făcute in sezonul precedent 
de beneficiarii noștri, pentru a răs
punde tuturor pretențiilor turiști
lor.

— Cu ce noutăți se prezintă Li
toralul din punctul de vedere al 
serviciilor ?

— După generalizarea in restau
rante a meniurilor la alegere sau 
încrucișate, realizate pe baza unor 
liste care cuprind 1 245 rețete de 
bucătărie și 1561 rețete de cofe
tărie și patiserie, la toate hotelu
rile cu restaurante proprii s-a or
ganizat și servirea mesei la came
ră, după preferința turiștilor. De 
asemenea, acolo unde a fost posi
bil, micul dejun se oferă prin 
autoservire. S-au extins formele 
rapide de servire a mesei prin 
noi amenajări de bufete, tonete, 
chioșcuri și puncte volante pe pla
jă. de desfacere a produselor tip 
„Gospodina" și a meniurilor-pen- 
siune.

— Ce ne puteți spune despre 
programul de agrement ?

— Oferta noastră cuprinde, pe 
lingă asigurarea unor condiții cit 
mai bune de cazare și masă, plajă 
bau tratament balnear, multiplă 
posibilități de petrecere a timpului 
liber în mod plăcut și util pbrrtru. 
toate categoriile de ttiriști. în aeeet 
scop, stațiunile noastre disgjjnJ,de 
64 de terenuri pentru toate genu
rile de sport, 20 de centre derinflji- 
riat biciclete, 38 de piscine in aer 
liber și acoperite, terenuri de 
maxi-șah etc. In acest an au test 
amplasate pe Litoral. încă Ș tobo
gane acvatice în Mamaia, Eforie- 
Sud, Saturn și Nepțun, s-au creat 
trei centre de pescuit sportiv la 
Mamaia și Eforie-Nord. s-ău or
ganizat cursuri de inițiere în spor

ori de ridicolul unor si
tuații, învață dintr-o expe
riență sau alta. Imun la o 
asemenea elementară și în
țeleaptă conduită, proceso
manul care se încăpă- 
ținează să-și caute o iluzo
rie dreptate „pină in pin- 
zele albe" nu mai are de
ci! o singură șansă de a fi 
trezit la realitate. (înfrin
gerile, amenzile pentru ca
lomnie etc. etc., am văzut, 
nu-1 sperie, nu-1 înfrînea- 
ză). Ultragiile morale care 
însoțesc o astfel de „acti
vitate" — și nu numai mo
rale, dacă se are in vedere 
cîți oameni sint puși pe 
drumuri în diverse procese, 
in cercetarea memoriilor, a 
jalbelor etc — pot fi sto
pate printr-o mai fermă, 
mai decisă replică a opi
niei publice față in față, cu , 
procesomanul, mîncător de 
timp și de nervi. Contem
plația pasivă față de ase
menea indivizi, față de ma
nevrele lor de a. antrena în 
interminabila morișcâ a 
proceselor și reclamațiilor
— care de care mai absurde
— persoane de la care să 
smulgă măcar o mărturie 
neutră dacă nu favorabilă, 
evident trebuie înlocuită cu 
atitudinea activă, in măsu
ră să reteze pofta dc a 
tulbura necontenit apele cu 
vini imaginare. Mecanis
mul nostru democratic cu» 
prinde destule forme cetă
țenești de îngrădire și sto
pare a unor astfel de prac
tici, de dezavuare publică 
și producere ti actului re- ' 
părător. După cum, in ega
lă măsură, legea are capa
citatea de a bloca manifes
tările de această factură, 
de a asana, prin replica 
dată calomniei, minciunii, 
insinuării, potrivit artico
lelor ce incriminează ast
fel de delicte, terenul de 
manifestare a apucăturilor 
și mentalităților ce contra
vin normelor civilizate de 
muncă și viață.

Iile TANASACHE 
Ștefan DIM1TR1U 
corespondentul „Scinteii" J

turile nautice și 25 de centre pen
tru închirierea diferitelor ambar
cațiuni, in timp ce trei vaporașe de 
cite 100 de locuri fac plimbări de 
agrement pe lacul Mamaia, iar o 
navă costieră efectuează plimbări 
pe mare între stațiunile Mamaia 
și Mangalia, Tot la acest ca
pitol este de Subliniat bogatul 
program de excursii, care cuprinde 
41 de trasee, în zonele de mare 
interes turistic din Dobrogea și din 
țară, croaziere pe Canalul Dunăre 
— Marea Neagră, petreceri organi
zate la stîna de la Cheile Dobro- 
gei, la crama Murfatlar sau la Pq- 
îana Fîntînicei, excursii în Delta 
Dunării și altele. In ceea ce pri
vește activitatea cultural-artistică, 
tradiționalelor manifestări de mare 
anvergură. cum sînt „Serbările 
Mării", concursul de creație si fru
musețe „Miss Litoral", Decada dis
cului românesc. Festivalul național 
de folclor, concursul destinat celor 
mici .„Copilul Soarelui", galele fil
mului de animație și altele, li se 
adaugă pe scenele Litoralului spec
tacolele celor mai valoroase insti
tuții teatrale și muzicale din țară, 
ale formațiilor orchestrale și soliș
tilor vocali de muzică ușoară și 
populară, ansamblurilor profesio
niste și de’ amatori, laureate ale 
Festivalului național „Cîntarea 
României". 1

Iată acum citeva din impresiile 
beneficiarilor turismului la mare, 
români și străini, notate în aceste 
zile pe plajă sau în foaierul ele
gantelor hoteluri :

• Vasile Celmare, maistru, șef 
de formație la mina „Alba":, „Vin 
pentru a treia oară pe Litoral, dar 
pentru prima dată la Eforie-Nord. 
Stațiunea este deosebit de'frumoa- 
să. plaja ,și. apa mării curate, iar 
masa foarte bună la restaurantul 
„Venus". în următoarele zile mi-am 
planificat o țpxcursie în Deltă si 
un tur al Litoralului.

® Inginerul Ion Focșăneanu, șef 
de brigadă la întreprinderea „Me
troul" București : „Mă aflu, îm
preună cu familia, de o săptămînă 
la „Aurora", una dintre cele mai 
frumoase stațiuni din sudul Litora
lului. Impresiile de pină acum sint 
dintre cele mai frumoase. într-un 
cuvint. petrecem un concediu mi
nunat." _

Si citeva impresii lăsate în scris 
pe adresa gazdelor de către turiș
tii străini care și-au petrecut va
canța în acest sezon pe Litoralul 
românesc :

® Catinka Vinkes, din Olanda : 
„Iubesc foarte mult România, pen
tru că este o tară minunată. Am 
făcut cunoștință cu tara dumnea
voastră in 1981 și de atunci am 
revenit an de an. Cred că acest 
fapt vorbește de la sine despre sen
timentele mele față de România.

SĂNĂTATE, VIGOARE
De la veloeipedul de lemn la 

„Pegasul" de astăzi, bicicleta a tre
buit să traverseze un secol si mai 
bine de metamorfoze. Tehnica și-a 
spus cuvintul și in acest domeniu 
al ciclismului și cine știe ce sur
prize ne mai rezervă, la acest ca
pitol, următoarele decenii... Ori
cum, e greu să ne imaginăm cum 
vor fi arătat cursele cicliste din 
vara anului 1894 sau din toamna 
aceluiași an. la care unul dintre 
concurențl era si poetul Alexandru 
Macedonski... Cert e că. trei ani 
mal tirziu. o serie de asociații de 
ciclism se înfiripă în tară — ..Ve- 
locitas" la Timișoara. „Meteor" la 
Arad. „Uniunea velocipedică a 
României" cu sediul central în 
București, prilej cu care începe 
desfășurarea unor întîlniri cicliste 
internaționale.

Nu vrem, nici pe departe, să fa
cem un istoric al ciclismului in 
România, ci pur și simplu să re
amintim și să subliniem faptul că 
in țara noastră a existat o tradiție 
solidă a acestui sport care înseam
nă sănătate, vigoare. Și dacă in 
1886 se aduceau în țară primele 
biciclete pentru concurs, printre 
primii posesori numărîndu-se scri
itorii Alexandru Vlahuță, Barbu 
Ștefănescu Delavrancea. Al. Ma
cedonski — acestea se fabrică în 
tară de citeva bune decenii. Si 
faptul, de pildă, că fabrica produ
cătoare „6 Martie" — Zămesti este 
preocupată ca pină ia finele anului 
să realizeze noi tipuri de biciclete, 
mai fiabile, perfecționate, este un 
indiciu cert al progresului înre
gistrat de România și la acest pro
dus. Biciclete ca „Turist 1 128“. de 
semicurse ca „Torpedo" cu patru 
viteze, de curse „Campion" prevă
zută cu 10 viteze sint doar citeva 
mărci ale calității și competitivi
tății. -pentru copii renumitul „Pe
gas" răminind printre cele mai so
licitate. Și pentru că veni vorba 

| de „Pegas", unitățile comerciale au 
lansat o gamă sortimentală variată. 
De la pegasul „clasic" pentru băr
bați la „Robusta" pentru băieți, 
de la „Ideal" pentru femei la „Mo
dern" pentru fete. Există 11 va
riante de „Pegas", care s-au pus în 
vinzare în magazinele și raioanele 
de profil ale comerțului de stat, 
biciclete echipate cu frină față tip 
clește, clopoțel, pompă de aer. tru
să cu scule, apărătoare de lanț, set 
catadioptrii și alte accesorii. Un 

Am spus și spun totdeauna conce
tățenilor mei că, .deși Litoralul 
este foarte frumos, pentru a cu
noaște România trebuie să vadă 
și alte locuri la fel de minunate, 
cum ar fi Carpații. Moldova etc. 
Tot ceea ce am văzut pină acum 
în România este minunat. Ceea ce 
am văzut de cind vin pe Li
toralul românesc este unic, căci 
un asemenea tratament balnear 
nu se face nicăieri în Europa. 
Fiecare oaspete se întoarce acasă 
sănătos și mulțumit si aproape 
întotdeauna revine aici. Faptul că 
există turiști din țara mea care 
au revenit. în acest sezon, pentru a 
15-a oară pe Litoral este, cred, 
elocvent pentru calitatea urnii se
jur și a tratamentului balnear/1

• Alexandr Dunaev, din Voro- 
riej, U.R.S.S. : „Vacanta celor 24 
de turiști din grupul nostru, orga
nizată aici, in stațiunea Saturn, a 
fost minunată. Am reușit să vedem 
multe lucruri interesante. Am avut 
mult soare, iar buna dispoziție a 
fost permanent prezentă. Ne-am 
odihnit foarte bine. în ansamblu, 
stațiunile românești impresionează 
prin arhitectura lor. prin diversi
tate. Aceasta incintă privirea si 
creează bună dispoziție. Mulțumesc 
arhitecților care au realizat aceste 
stațiuni și gazdelor noastre pentru 
felul în care a fost organizată 
vacanța noastră aici."

* Elisabeth Meffert, din Hano- 
vra — Republica Federală Ger
mania, aflată pentru a șasea 
oară pe Litoral : „îmi place 
întotdeauna să vin la ’Neptun 
in luna mai, cînd înfloresc 
pomii. Este o imagine ineîntă- 
toare. .De fapt. întreaga tară si 
oamenii ei sînt minunați. Oamenii 
sînt (ieste tot atît de prietenoși și 
ospitalieri ! Sînt motive pentru 
care revin întotdeauna cu mare 
plăcere. în ceea ce privește tra
tamentul dc aici, este eficace și 
însoțit de un excelent tratament 
uman. De la început te simți bine 
din toate punctele de vedere. Poți 
să te adresezi pentru orice do
leanță. întotdeauna ti se răspunde 
cu solicitudine și amabilitate. Tra
tamentul pe care-1 fac eu în fie
care an cuprinde, printre altele. îm
pachetări de nămol, gimnastică in 
apă de mare, electroterapie. masaj 
— o paletă largă de proceduri. 
Vin in fiecare an și pot să vă spun 
că 12 luni după fiecare tratament 
mă simt excelent. Am recomandat 
și ăitor concetățeni sejurul și tra
tamentul în România. Tuturor 
le-am spus : veniți cu mine și veți 
vedea că tot ce v-am povestit este 
adevărat. Si așa a fdst !“.

Georae MIHAESCU
corespondentul „Scînteii"

fapt semnificativ : datorită dome
niului mărit dq reglare pe înălțime 
a ghidonului și șeii, bicicleta „Pe
gas" poate fi folosită, deopotrivă, 
de copii, adolescenți și adulți.

Și pentru a verifica rezistenta 
„Pegasului" pe care-1 aveți sau ne 
care-1 veți cumpăra, presupunem, 
participarea cu mic cu mare la 
Festivalul bicicletelor „Pegas", edi
ția a treia, constituie una din mo
dalități. Cum explică acest lucru 
economistul Vasile Varodin din 
Ministerul Comerțului Interior ? 
Iată : „Posesorii de biciclete „Pe
gas", de toate categoriile de virată, 
pot fi deținătorii unor premii sur
priză. înscrierile la concursurile 
care vor avea loc pe 21 iunie la 
Arad, pe 22 iunie la Brașov, 
Oradea, Suceava. Rădăuți, Cim- 
pulung Moldovenesc. Constanța, 
pe 26 iunie la Ploiești, pe 29 iunie 
la Bacău, Timișoara, Tg. Mureș, 
București se vor face la start. Acest 
festival al bicicletelor „Pegas" este 
organizat de Ministerul Comerțu
lui Interior împreună cu UCECOM, 
prin asociațiile sportive „Voința".

Comodă, rezistentă, agreabilă în 
plimbările de agrement sau la ser
viciu, bicicleta „Pegas", indiferent 
de tipurile amintite sau de preț 
(convenabil, de altfel), se poate 
procura de la raioanele specializate 
ale magazinelor universale „Uni
rea". „Victoria". „Bucur Obor", de 
la raioanele a 13 magazine ale 
I.D.M.S. din Capitală, cit și de la 
raioanele specializate ale magazi
nelor universale și auto-moto velo 
din întreaga țară.

Menționăm că problema pieselor 
de schimb e rezolvată, după cum 
ne asigură interlocutorul nostru, 
existind la ora actuală un stoc su
ficient de anvelope, camere pentru 
biciclete, roti. șei. cadre etc.

Fiecare participant la festivalul 
amintit e un virtual deținător de 
premiu și „Pegasul" lui. „mai 
iute ca vintul si ca gîndul", cum 
spune povestea despre înaripatul 
patruned de la care și-a luat nu
mele simbolic, va participa și la 
alte concursuri. Și. cine știe, poa
te că intr-o zi. într-o istorie a 
sportului românesc. alături de 
Înaintași ai ciclismului ca scriitorul 
Macedonski. vor figura și cițiva 
deținători de „Pegas"...

Marta CUIBUS

Scrisorile și audiențele 
(Urmare din pag. I)
problemelor obștești. Prin scrisori 
și audiențe, largi categorii de cetă
țeni iau parte activă la rezolvarea 
problemelor dezvoltării societății, 
ceea ce constituie un real sprijin 
pentru organele de partid și de 
stat, la toate nivelurile, în vederea 
îndeplinirii exemplare a hotărîrilor 
Congresului al XlII-leh al P.C.R.

Merită evidențiat, totodată, modul 
deosebit de activ in care oamenii 
muncii veghează la apărarea lega
lității socialiste, a normelor de 
etică și echitate, luind poziție fată 
de abuzuri, criticind stările de lu
cruri negative, cazurile de aplicare 
necorespunzătoare a politicii parti
dului și a legilor statului. Conside
red înfăptuirea politicii partidului 
drept o cauză proprie a fiecărui 
cetățean, omul muncii — fie că 
este Sau nu membru de partid — 
nu admite, nu trece nepăsător față 
de. situații cînd această politică nu 
este corect aplicată, cind legile nu 
sjnt respectate.

Pornind de la faptul că de multe 
ori oamenii muncii se adresează 
cu chestiuni de interes personal, 
organele de partid și de stat acorda 
deosebită atenție și acestei laturi a 
scrisorilor și audiențelor, care nu 
trebuie să fie considerată nicide
cum ca marginală sau mal puțin 
importantă pentru dezvoltarea so
cietății. Hotărirea Comitetului Cen
tral, adoptată de plenara din apri
lie, relevă necesitatea unei griji 
sporite pentru soluționarea propu
nerilor si sesizărilor oamenilor 
muncii de către organele și organi
zațiile de partid,, organele de stat, 
organizațiile de masă' și instituțiile 
centrale. In acest sens constituie 
un inalt temei de învățăminte 
exemplul personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, care — in pofida 
multitudinii excepționale de preo
cupări și răspunderi — urmărește 
nemijlocit soluționarea scrisorilor 
ce-i sint adresate, activitate per
manentă ce-și găsește reflectare si 
în cuprinsul rubricii „Scrisori ale 
oamenilor muncii adresate 'condu
cerii partidului", publicată de 
„Scânteia".

Din sinteza analizei se eviden
țiază faptul că, in general, au cres
cut preocuparea pentru rezolvarea 
temeinică a scrisorilor, în termenul 
prevăzut de • lege, grija pentru 
punctualitatea și eficiența răspun
surilor, pentru pregătirea corespun
zătoare a personalului care se ocu
pă de această latură importantă -a 
muncii de partid, îmbunătățindu-se 
totodată activitatea comisiilor pen
tru scrisori. Cu toate acestea, și in 
această direcție persistă încă une
le neajunsuri; în unele unități nu 
se manifestă suficientă receptivita
te, atenție și solicitudine față de 
propunerile, observațiile critice și 
cererile personalului muncitor, ale 
unor colective de muncă sau gru
puri de cetățeni, nu se acționează 
pentru a găsi soluțiile cuvenite, în 
spiritul legii, unor propuneri în
temeiate, ceea ce determină pe oa
meni să se adreseze unor organe 
superioare; se tratează citeodată cu 
superficialitate propuneri privind 
îmbunătățirea muncii în diverse 
domenii. precum și . anumite 
sesizări referitoare la activitatea și 
conduita unor oameni învestiți cu 
funcții de răspundere din diferite 
unități economice și social-cultu- 
rale. Mai sint, de asemenea, cazuri 
de nere^pectare a legalității pri
vind scrisorile, de nerezolvare in 
termen a acestora, fapt pentru care 
în plenară au fost criticate jude
țele Prahova, Dîmbovița, Argeș, 
Dolj, Gorj, Galați, municipiul 
București, ministerele agriculturii, 
sănătății, petrolului, turismului, 
Consiliul Culturii si Educației So
cialiste.

Or, trebuie bine înțeles că nea
junsurile in rezolvarea scrisorilor 
au urmări nedorite asupra insăsi 
activității organizațiilor de partid, 
unităților respective, care se lip
sesc in felul acesta de un impor
tant sprijin pentru îmbunătățirea 
situației din domeniul de care 
răspund, a propriei lor munci. Din 
acest context decurg importante 
sarcini pentru perioada în care ne 
aflăm. Conducerea partidului a sub
liniat în repetate rînduri datoria 
de a se milita cu toată fermitatea 
pentru examinarea și soluționarea 
cu maximă operativitate și compe
tență, în conformitate cu hotărîrile 
de partid și legile țării, a propu
nerilor, sesizărilor și cererilor oa
menilor muncii formulate atît in 
scrisori sau cu prilejul primirii 
lor in audiență, cit și in adunări 
de partid, ale colectivelor de mun
că sau cetățenești, în oricare alt 
cadru democratic instituționalizat.

Analiza sistematică a activității 
organelor și organizațiilor de partid, 
de stat și obștești privind soluțio
narea responsabilă,, plină de solici
tudine și grijă față de om, in con
formitate cu legile țării, cu prin
cipiile eticii și echității socialiste, 
a propunerilor și sesizărilor oame
nilor muncii mobilizează pe toți ac
tiviștii de partid și de stat pentru 
perfecționarea hotărită a muncii și 
in acest domeniu de activitate, in 
interesul Îndeplinirii exemplare a 
hotăririlor Congresului al XlII-Iea 
al partidului, a orientărilor și in
dicațiilor ctitorului României so
cialiste de azi. al României comu
niste de miine. tovarășul 
Nicolae Căaușescu.
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ
- DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!

ÎN INVESTIȚII
j putem construi mai repede, putem construi mai ieftin

Se lucrează in flux la recoltare și la însămînțarea

în zilele de 17 și 18 iunie ne-am 
aflat in citeva unități agricole din 
județul Timiș pentru a vedea cum 
acționează concret mecanizatorii, coo
peratorii și specialiștii la stringerea 
grabnică și fără pierderi a orzului. 
De la bun început trebuie' spus că 
măsurile stabilite de comandamentul 
județean se aplică aproape peste tot 
cu fermitate, cu inaltă răspundere. 
La I.A.S. Voiteni, recoltarea se des
fășura in toate fermele. Se lucra 
grupat, în flux, după combine acțio- 
nind presele de balotat paie prevă
zute cu sănii pentru transportul bă
ieților Ia capătul locului, utilajele 
pentru pregătirea patului germinativ 
și. bineînțeles, semănătorile. De la 
inginerul-șef al unității. Adrian Gri- 
goraft aflăm că orzul de pe cele 1150 
hectare — din care se recoltaseră 330 
hectare — va fi strîns în cel mult 
două zile. Argumente ? Aici se lu
crează zilnic pină se întunecă, combi
nele funcționează bine, avînd asigu
rată o asistentă tehnică corespunză
toare. în aceste condiții s-au putut 
recolta în medie peste patru hectare 
zilnic cu fiecare ’combină. Alt aspect 
care merită să fie consemnat : toți 
fermierii conduc efectiv formații de 
lucru. Octavian Eftimie de la ferma 
nr. 3 supraveghea viteza de înain- 
tare m lan. turația și înălțimea de 
lucru a rabatoarelor combinelor pen
tru ca boabele să nu se scuture sau 
să rămînă în spice. Sorin Șuteu de la

Cu mijloace adecvate condițiilor fiecărei parcele
tn județul Buzihi, recoltarea ce

realelor păioase are o serie de par
ticularități generate de seceta care a 
afectat dezvoltarea plantelor. Lanu
rile au talie mică si coacere neuni
formă. fapt ce implică atenție si răs
pundere deosebite din partea celor 
1 256 de combiner! și a echipelor de 
cosași, constituiti în 112 formații 
complexe de lucru, care sint hotărîti 
să încheie secerișul în cel mai scurt 
timp si fără pierderi. Ca si in anii 
trecuti. recoltarea orzului a început 
in consiliul agroindustrial Rusetu. 
unde terenurile nisipoase au favori
zat coacerea, mai rapidă a lanurilor. 
..Actionind cu 9 formații complexe — 
ne precizează Mircea Pincu. ingine- 
rul-sef al consiliului, in două zile 
vom încheia secerișul orzului, ur- 
mînd ca pină la sfirsitul acestei săp- 
tămini să fie insămîntată cu culturi 
duble întreaga suprafață planificată". 
Cit de greu se lucrează am consta
tat in zona Cilibia. unde o solă de 
20 hectare a fost recoltată manual de 
cooperatori si elevi, talia mică a 
plantelor nepermitmd intrarea com
binelor in lan.

în consiliul agroindustrial Mihăi- 
lești. secerișul orzului s-a declanșat 
la începutul acestei săptămini și, 
printr-o exemplară mobilizare a for
țelor. viteza zilnică planificată a fost

Acțiuni de întrajutorare pentru grăbirea 
secerișului

Una dintre măsurile stabilite de 
comandamentul județean pentru co
ordonarea activității din agricultură 
in vederea strîngerii în timpul cel 
mai scurt \și fără pierderi a recoltei 
și însămînțarea culturilor duble se 
referă la întreprinderea unor acțiuni 
de întrajutorare pe care le-am găsit 
materializata în unitățile agricole 
din consiliile agroindustriale Deva, 
Orăștie și Geoagiu. Este vorba de for
mații de mecanizatori din zonele eo- 
linare care au venit să ajute unită
țile agricole din lunca Mureșului la 
secerișul orzului și insămințarea cul
turilor duble. La Asociația economi
că intercooperatistă din Chimindia, 
o formație de 10 mecanizatori. îm
preună cu inginerul Ladislau Cusz- 
trin. de la S.M.A. Cimești-Hațeg, 
unitate din zona colinară, lucra ală
turi de mecanizatorii asociației la 
recoltarea orzului și insămințarea 
culturilor duble. Inginerul Constan
tin Petculeseu de la A.E.I. Chimindia 
aprecia astfel ajutorul primit : ..Am 
recoltat cele 70 hectare cu orz in 
două zile bune de lucru, față do 
patru în anul trecut. In plus, sămîn- 
ța pentru porumb boabe este așe
zată sub brazdă pe aproape întreaga 

(suprafață prevăzută. S-a lucrat in

Repede, dar și
evitarea pierderilor

întreprinderea agricolă de stat 
Cărei este prima unitate din jude
țul Satu Mare, care a început se
cerișul orzului. De altfel, lanurile 
firele de rod arată că aici a existat 

* o preocupare stăruitoare pentru res
pectarea tehnologiilor care acum 
răsplătesc pe harnicii lucrători ai 
acestei unități.

împreună cu directorul întreprin
derii, Ștefan Onci. străbatem lanu
rile fermei nr. 5. 
în care lucrau 11 
combine. Pe șe
ful fermei. Ște
fan Freund, il 
aflăm printre 
combine. urmă
rind atent para
metrii calitativi 
ai lucrării. Șeful fermei și directo
rul întreprinderii constată că pe ur
mele combinei conduse de Iosif 
Tozser sint unele scăpări de boabe. 
Se intervine imediat pentru înlătu
rarea unor defecțiuni ia îmbinarea 
heoerului cu batoza. Recoltarea or
zului și transportul acestuia la bază 
continuă pină spre seară, cind au că
zut cîteva picături de ploaie, ume
zind superficial Ixiabele recoltate. 
Ca atare la baza de recepție orzul 
din ultimul transport a fost împrăș
tiat pe o platforma de beton intr-un 
șopron deschis, unde curenții de aer 
au contribuit la zvintarea boabelor, 
la eliminarea umiclilății de împru
mut care pină a doua zi a ajuns la 
limita admisă.

La I.A.S. Cărei sint create toate

SATU MARE

culturilor duble
ferma 1 supraveghea lucrările de 
pregătire a terenului și insămințarea 
porumbului in cultură dublă pe o 
solă de 5 hectare : Maxim Călin de 
la ferma nr. 2 era preocupat de or
ganizarea descărcării operative din 
mers a combinelor și efectuarea a 
cit mai multor curse cu mijloace de 
transport.

TIMIȘ

în localitățile vecine aveam să ne 
convingem de materializarea, unei 
alte măsuri stabilite de comanda
mentul județean : întrajutorarea 
unităților, respectiv concentrarea 
torțelor in lanurile care au ajuns la 
maturitate, indiferent de deținătorul 
terenului. La C.A.P. Moravi ța „îno
tau" in marea de spice 1.9 combine 
— .10 de la secția de mecanizare a 
unității și 9 venite în ajutor de la 
C.A.P. Stamora Germană, unde re
coltarea orzului se încheiase. Direc
torul S.M.A. Deta, Iancu Braictț, ne 
spune că in zonă sint și unități — 
cooperativele agricole Folea. și Breș- 
tea — unde în ziua respectivă.umi
ditatea orzului era prea mare ” și 
deci nu se putea recolta. în schimb.

depășită. Marți, la ora prînzului. 
umidometrul „refuza" să înregistreze 
in tarlaua Cimpeni. ..Intrăm în lanu
rile de la sosea, care sint ceva mai_ 
zvintate" — decide președintele” 
C.A.P. Mihăilești. Gheorghe Manta. 
Se face o probă. Umiditatea este 
mare. Recoltarea continuă însă'si 
orzul este transportat pe pistele 

BUZĂU

bazei de recepție, unde cooperatorii 
încep Jopătarea. pentru a se reduce 
um iditatea.

La cooperativa agricolă Văcărească, 
secerișul orzului se apropie de final. 
Decalajul intre recoltare si însămin- 
țare este mare. Președintele uni
tății, Nicolae Ciufu. ne spune : 
„în prima zT de seceriș, doar 
două din cele opt prese au funcțio
nat ireproșabil. Ca să nu pierdem 
umiditatea din sol si să însămintăm 
la timp porumbul, am adus sase 
prese de la Mihăilești. pentru a crea 
front de lucru tractoarelor". Insufi
cienta griiă a șefului secției de me
canizare Văcărească. Tănase Mata- 

flux continuu la recoltare, la strin- 
gerea și transportarea baloților de 
paie, la arături și semănat. Foarte 
important este faptul că ațît la re
coltare. cit și la pregătirea terenului 
și semănat s-au efectuat numai lu
crări de bună calitate".

HUNEDOARA

\ Aceeași concentrare de forțe și 
buna organizare am găsit și la C.A.P. 
Geoagiu. în locul numit „După -gră
dini", 20 de combine recoltau intr-un 
lan întins de orz. Directorul S.M.A. 
Geoagiu, ing. Virgil Tudan, ne spu
nea că au fost constituite două for
mații mari de lucru care funcționea
ză in flux neîntrerupt la seceriș și 
insămințarea -culturilor duble. In 
urma combinelor acționau zece prese 
de balotat, iar cooperatorii încurcau 
de zor baloții in căruțe și remorci. 
Zece mecanizatori au intrat cu plu
gurile pe teren imediat ce a fost 
eliberată prima fîșie de loc. Se mun
cea cu multă operativitate, in așa 
fel incit in cel mult 48 de ore de

cu grijă pentru

condițiile ca recolta de orz de pe 
«ele 900 hectare sa fie strînsă și 
pusă la,adăpost in timp foarte .scurt. 
La aceasta contribuie și măsura lua
tă dc comitetul de partid prin care 
fiecare mecanizator urmează să re
colteze zilnic cel puțin 35 tone orz. 
Iar mecanizatorii răspund cu dă
ruire acestei chemări, dovadă fiind, 
de altfel, primele care se acordă tn 
fiecare seară, însoțite de calde feli

citări din partea 
conducerii unită
ții mecanizatori
lor fruntași, prin
tre care se numă
ră Vasile Bartha, 
Gheorghe Maxim, 
loan Czier ș.a.

Și in alte uni
tăți agricole din .judpțul Satu 
Mare a inceput recoltarea orzu
lui. De indată ce specialiștii 
constată că boabele au atins limita 
de umiditate admisă pentru prelua
rea la bazele de recepție, combinele 
intră în lanuri. între acestea se si
tuează cooperativele agricole din 
consiliile agroindustriale Ardud. Li
vada. Moftin. Odoreu și altele De ia 
direcția agricolă ni s-a semnalai 
nisă faptul că recoltarea s-ar putea 
desfășură intr-un ritm mult mai in-

- tens dacă s-ar impulsiona aprovizio
narea cu motorină, care în ultimele 
zile a fost livrată 19 Cantități insufi
ciente față de necesarul stabilit.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii" 

combinele n-au stat, acestea fiind 
mutate operativ la I.A.S. Deta, unde 
orzul era copt. Intr-adevăr, aici 
aveam să vedem la iucru, intr-o solă 
de 108 hectare a fermei nr. .8. nu 
mai puțin de 46 de combine, «din 
care 21 venite in ajutor de la coope
rativele agricole de producție. Ideea 
de întrajutorare este pusă in practi
că și in consiliul agroindustrial 
Jamu Mare. La cooperativa din lo
calitatea de centru a comunei lucrau 
și combinele de la o unitate apro
piată — C.A.P. Lățunaș — unde, de 
asemenea, orzul avea umiditate ri
dicată. La C.A.P. Cenad, unde spe
cialiștii controlau din oră în oră 
umiditatea solelor, se lucra și pe su
prafețe de cîteva hectare din cadrul 
unor parcele mai mari, neașteptîn- 
du-se să se coacă în întregime lanu
rile. Nu ■ peste tot însă lucrurile 
merg perfect. La I.A.S. Gătaia, unde 
orzul ocupă 2 000 hectare, se recolta
seră numai 100 hectare in ziua res
pectivă. Iar directorul unității. Tra
ian Demenescu, era nemulțumit de 
ritmul de lucru care ar fi .putut fi 
mai mare. Cauza o constituie insu
ficiența mijloacelor de transport — 
I.T.A. și I.T.S.A.I.A. asiguraseră abia 
o treime din capacitatea solicitată 
de I.A.S. — ceea ce a dus la înceti
nirea'ritmului de lucru.

Cezar IOANA
- corespondentul „Scinteii"

che. pentru asigurarea calității repa
rațiilor la presele .de balotat oaie a 
fost prompt sancționată de biroul 
comitetului comunal de partid Glo- 
deanu Siliștea. O întrebare totuși 
așteaptă răspuns : cine si cum a efec
tuat recepția acestor utilaje.?

Intrînd în Bărăganul buzoian ne 
impresionează în mod plăcut ampla 
mobilizare de forte de pe terenurile 
C.A.P. Padina. Aici, recoltarea, trans
portul. eliberarea terenului, pregăti
rea patului germinativ si însămînta- 
rea culturilor duble se desfășoară in 
flux continuu. Transportul paielor se 
face numai eu atelajele. ..Fiecare din 
cele 140 atelaje — ne precizează dr. 
Ștefan Mazilii, președintele unității 
— face cel puțin patru curse la baza 
furajeră și, astfel, avem asigurat front 
de lucru pentru insăminț vrea culturi
lor duble. în acest an secetos nu ne 
putem permite să lăsăm nici un pai 
pe timp, chiar dacă in baza furajeră 
mai avem ihcă 'trei șire din 1985. 
Examenul orzului l-am trecut cu 
bine, iar de săptămina. viitoare în
cepe cel ai griului. Sîntem pregătiți 
ca in maximum zece zile să-1 în
cheiem. o dată cu insămințarea cul
turilor duble". •

Stelian CH.IPER
corespondentul „Scinteii" 

la seceriș să fie însămințate cultu
rile duble de porumb și legume, 
pentru a nu' se pierde umiditatea 
din sol. La C.A.P. Orăștie am ajuns 
in plină amiază, cind se apropia fi
nalizarea, recoltării orzului, rămînînd 
să se încheie, intr-o zi-două, și se
mănatul culturilor duble. Și aici, ca 
și in celelalte locuri, ara întîlnit re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat. Tovarășul Nicolae 
Hanciu, vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
orășenesc Orăștigl se afla in mijlo
cul lucrătorilor de la întreprinderile 
mecanică și chimică din localitate 
care veniseră in sprijinul cooperato
rilor Ia încărcarea, transportul și 
descărcarea baloților de paie.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii"

La Combinatul siderurgic din Călărași ■.

In pregătire, prima șarjă de cocs1 9
Combinatul siderurgic din Că

lărași, puternică platformă indus
trială ce-și conturează cu fiecare zi 
impresionantele-i dimensiuni în 
inima Bărăganului, a căpătat o 
anume- denumire-emblemă. născută 
din tumultuoasa realitate statornicită 
pe aceste meleaguri : ..Cetatea de 
oțel din vatra de piine n țării". 
Cetate al cărei certificat de naștere 
a fost semnat, ca atitea altele, in 
anii cei mai rodnici ai construcției 
Socialismului, de secretarul gene
ral al partidului. tovarășul 
Nicolae Cehușescu. al cărui nume va 
rămine și aici, ca pretutindeni in 
țară. Sncrustat pentru totdeauna în 
istoria patriei.

De cîteva zile, aici a început nu
mărătoarea inversă in vederea 
elaborării primei șarje de cocs ia 
bateria nr. 1. In curind. la Călărași 
se vor obține deci primele tone de 
cocs. Pentru a înțelege mai exact 
importanța acestui nou obiectiv aflat 
in fața debutului industrial, să men
ționăm că toi aici se vor realiza în
semnate cantități de gaze de cocs, 
prin folosirea cărora se vor produce 
80 000 MWh energie electrică pe an, 
precum și 'sursa de căldură pentru 
termoficarea a peste 10 000 de apar
tamente în municipiul Călărași. 
Această uzină va furniza economiei 
naționale, ca produse auxiliare, și 
importante cantități de apă imo- 
niacaiă. benzen, gudroane, uleiuri și 
altele. Fie si numai aceste date, 
departe de a, epuiza ..fișa tehnică" a 
uzinei, vin să sugereze complexita
tea lucrărilor de construcții și mon
tai executate aici, pe baza unor pro
iecte realizate în totalitate în țara 
noastră

Evenimentul petrecut zilele trecute 
se referă la trecerea pragului celor 
750 grade Celsius, la care ajunsese 
bateria intr-o primă etapă. Din acel 
moment a fost pusă în funcțiune 
instalația definitivă de încălzire 
pentru a se atinge temperatura de

Practic, fiecare institut de cerce
tare. inginerie tehnologică și proiec
tare are ia activul său realizări re
marcabile. concretizate prin tehnolo
gii. proiecte de utilaje sau de 
conștrucții cu nimic mai.prejos, prin 
nivelul lor calitativ, decit. cele mai 
reprezentative realizări similare pe 
plan mondial. Este un adevăr incon
testabil : activitatea <le proiectare a 
cunoscut de-a lungul anilor o evo
luție ascendentă, care a permis in 
permanență stabilirea unor noi ni
veluri d.e echilibru intre sarcinile si 
exigențele, mereu mai complexe., 
puse in fata sa si obiectivele indus
triale. tehnologiile sau sistemei..- or
ganizatorice proiectate și realizate.

Pe scurt, dispunem in acest do
meniu de tin potențial valoros, de 
specialiști bine pregătiți profesional, 
capabili să-și asume într-o măsură 
din ce in ce mai mare responsabi
litatea participării directe la proce
sul de dezvoltare intensivă a tuturor 
ramurilor economiei naționale. Mai
există.-de asemenea. în cadrul rețe
lei de institute de profil, adevărate 
unități-etalon — ICECHIM, I.P.C.T., 
I.P.I.U. și altele — cu un grad su
perior'de organizare și o vastă ex
periență, fapt care le permite să pro
moveze pe scară largă, progresul teh
nic în proiectele și soluțiile adop
tate.

Care este, totuși, în sens mai larg, 
viteza de propagare a progresului 
tehnic în documentațiile elaborate ? 
Este, oare, folosit potențialul, insti
tutelor de proiectare la nivelul său 
real ? De ce apar, atunci, destule 
proiecte cu un grad scăzut de fun
damentare, incomplete sau chiar cu 
erori ?

S-ar putea spune că asemenea mi
nusuri sint ’ excepții în munca de 
proiectare. O asemenea apreciere nu 
numai că este inexactă, dar se și 
abate de la fondul problemei. Nu 
numărul greșelilor intră in discu
ție, ci faptul că ele au putut să 
apară. Iată de ce, indiferent de 
forma sub care se manifestă, aceste 
excepții de la regulă nu pot fi ne
glijate. Atunci cind le întîinesc. spe
cialiștii și nu numai ei au datoria 
să-și pună întrebarea : ce cauze 
le-au favorizat apariția ? Și, mai 
ales, ce trebuie făcut pentru înlătu
rarea lor pe viitor și ridicarea acti
vității -de concepție pe o treaptă ca
litativ superioară ?

— De multe ori. in practică, con-

Pe șantierul centralei electrotermice Pitești
Foto : Agcrpres

1 150 grade Celsius, cînd se va ela
bora prima șarjă de, cocs. Este cu 
adevărat unul din examenele promo
vate cu bine de cele trei mari de
tașamente de oameni ai muncii afla
te aici : beneficiari, constructori, 
proiectanți. Alături de care sini, in. I 
aceste ’zile, și- specialiști dc .înaltă • 
calificare, cu o bogată experiență 
în punerea în funcțiune a obiective
lor de acest fel de la Hunedoara. 
Galați și din alte centre siderurgice 
ale țării.

Sint clipe în care fiecare, om din 
preajma instalațiilor nu mai are nici 
o clipă de răgaz. De altfel, cu in
ginerul Viorel Coposescu. directorul 
uzinei cocsochtmicc-, nu am putut 
discuta decit intre orele I și 1,30 
noaptea... ' ,.Altfel nu se poate?". 
„Nu se poate !“. Și directorul a ple
cat să-și vadă de treburile lui. Și nu 
este singurul care și-a impus un 
asemenea program de muncă. La fel 
procedează și inginerul Silviu Pa
săre. șeful secției cocs, subinginerui 
Petre Dumitru, șeful încălzirii. ingi- 
nerul-proiectant Teodor Darie și 
iacă mulți alții : cocsari, montori, 
constructori.

Desigur, la toate punerile in func
țiune aie marilor obiectivi, indus
triale există momente de înaltă ten
siune a muncii. O baterie de -cocsi
ficare are insă ceva specific ; pro
cesul. tehnologic, o dată pornit, nu 
mai poate fi întrerupt saț. oprit. 
Toate reglările. toate finisările se 
fac obligatoriu „din mers", uneori 
in condiții dintre cele mai grglc (să 
nu uităm că bateria funcționează la 
o înaltă temperatură) Așa trebuie, 
înțeleasă atmosfera trăită de toți cei 
prezenți aici, la cota maximă a 
eforturilor și dăruirii muncitorești, 
acum cind se pregătește prima șarjă 
de cocs metalurgic de Călărași.

Mihai DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii" ) 

(inului noțiunii de proiectare este in 
mod arbitrar îngustat, ne-a precizat 
ing. Panait lonescu, director tehnic 
al Trustului de montaj pentru 
utilaje chimice din București. Nu 
in puține cazuri, prin proiecta
re se Înțelege doar concretizarea 
prin desene n diferitelor soluții teh
nice. stabilirea specificațiilor de uti
laje1 și materiale, întocmirea' docu
mentațiilor economice. De aceea, in 
asemenea situații, soluțiile adoptate 
nu respectă decit partial, uneori in- 
tințplător. criteriile de eficiență.

Ceea ce duce, in mod evident, la 
obținerea unor rezultate -mediocre, 
necorespunzătoare. Prezența unor 
astfel de neajunsuri ridică, apreciem 

EXIGENTE ACTUALE ÎN ACTIVITATEA DE PROIECTARE «o
9

noi. o problemă de fond. Este vorba 
de modul de înțelegere, de către pro- 
iectăntii înșiși, a chintesenței activi
tății de proiectare, a specificului a- 
cesteia si a responsabilităților poli
tice și sociale ce le revin.'Devansînd 
una dintre concluziile anchetei noas
tre, semnalăm că, la diferite nive
luri. .inclusiv în institutele de profil, 
s-a statornicit > o mentalitate mai 
mul!' sau mai puțin declarată. Aceea 
că. datorită caracterului ei, activita
tea de concepție este o activitate 
auxiliară și secundară : celei de pe 
șantiere, mult mai spectaculoasă prin 
desfășurarea unor importante mij
loace mecanice și materiale, prin 
efectivele de 'constructori angajate 
și dimensiunile lucrărilor executate. 
Iar faptul că beneficiari și titulari 
dc investiții se grăbesc 'să înceapă 
lucrări importante înainte ca proce
sul , de proiectare să se fi încheiat 
demonstrează practic, chiar dacă «nu 
o recunosc, existent.', unei aseu■■ ne > 
optici. Evident,, deformată si păgu
bitoare. pentru' că nici un obiectiv 
de investiții nu poate fi construit 
fără o activitate de concepție temei
nică, bine fundamentată și anteri
oară activității desfășurate pe șan
tiere.

CÎND ȘI CUM SE ÎNTOCMESC 
DOCUMENTAȚIILE ? Cel mai frec
vent reproș adus proiectantelor na 
vizează atit calitatea propriu-zisă a

Sporirea
(Urmare din pag. I)
simțită activitatea brigăzii de inter
venție. De modul cum este organi
zată activitatea acestor brigăzi sau 
formații, de dotarea cu instalații și 
echipamente, cu piese de schimb, 
depinde operativitatea /.u care se 
intervine la sonda oprita, depinde, 
aSadar. timpul cit sonda rămine 
inactiv»

Tocmai de aceea merită studiată 
și extinsă experiența bună pe care 
au dobîndit-o sondorii de la Schela 
de producție petrolieră Clejani. Or
ganizarea unui dispecerat tehnic for
mat din cadre cu înaltă calificare, 
la nivelul schelei, care coordonează 
activitatea brigăzilor de intervenții, 
s-a dovedit deosebit de eficientă, cu 
rezultate concrete asupra iperativi- 
tătii intervențiilor și. implicit, asu
pra creșterii producției de țiței. Tot
odată. s-au stabilit pentru fiecare 
brigadă de Intervenții sarcini con
crete. zu timp lithită de remediere 
a avariilor sau de execuție a repa
rațiilor. ,în acest fel. ne spune 
directorul tehnic al schelei, ing. 
Eugen Cristescu. s-a redus cu mai 
bine dc 20 la sută timpul nepro
ductiv. față de - anul trecut. Foarte 
rare sint cazurile cînd o operație de 
intervenție, fie Sa cit dc complexă, 
durează mai mult de 24 de ore. Si 
tot în scopul reducerii timpului de 
Intervenții, de mai mult timp am al
cătuit echipe speciale care lucrează 
ia pregătirea nnot instalații dc. re
zervă; pentru schimb. Astfel. în mo
mentul apariției -unei-defecțiuni, se 
înlocuiesc operativ instalațiile ava
riate cu altele noi sau recondițio
nate. ciștigîndu-se timp oretjos n 
bătălia pentru sporirea producție: de 
țiței".

Fără îndoială, scurtarea timpului 
de intervenții reprezintă o dovadă de 
inaltă .profesionalităte din partea 
mecanicilor, a electricienilor, a tu
turor celor care compun formația dt 

muncii, cit lipsa de punctualitate în 
predarea documentațiilor tehnico- 
economice. Or, intirzierea proiecte
lor influențează, cel puțin , sub dour 
aspecte, eficienta finală a investi
țiilor. Pe de o .parte, este lesne de 
înțeles că, in cazul unei proiectări 
„pe picior", făcută in ultimul mo
ment sau după termenul cînd docu
mentațiile trebuiau predate, există 
cele mai mari șanse să-și facă loc 
inexactități, omisiuni și chiar gre
șeli. Pe de aitâ parte, constructorii 
Si furnizorii de utilaje nu mai dis
pun de timpul necesar pentru orga
nizarea rațională a activității pe 
■șantiere și. respectiv, pentru pregă
tirea temeinică a fabricației utila- 

jeior contractate. -La capacita
tea „lanțuri cu role", din cadrul 
întreprinderii „Independența" Si
biu, documentația ne-a sosit după 
ce au fost montate utilaje tehnolo
gice. ne-a spus maistrul Gheorghe 
Cremene, șef de echipă , pe acest 
șantier. A trebuit să executăm lu
crările de izolații în condiții dificile 
.și improprii, cu un număr sporit dc 
muncitori. Bineînțeles că durata de 
execuție a fost de trei ori mai mare 
decit cea normată". Să mai adău
găm' că Însemnate cantități: de utila
je. cu termene de livrare expirate, 
sint restante acum pe diferite șan
tiere, tocmai datorită întîrzierii pro
iectelor.

— Sistemul de raportare procen
tuală a gradului de acoperire eu do
cumentații nu oferă o imagine reală 
asupra realității, putind-o chiar de
forma. este de părere ing. Alexandru 
I’opeseu-Craiova, directorul Antre
prizei dc construcții industriale 
Brăila. Pentru că, in cadrul acestor 
procente sint incluse și raportate 
proiecte dc care nu este nevoie clo
cit mult mai tîrziu. dar în schimb 
nu sint evidențiate proiectele eu a- 
devărat necesare pentru a executa 
lucrările pe șantiere cu ritmicWtito 
sporită. Consider că, fără să se re
nunțe la acest indicator, el trebuie 
completat cu alții, care ‘să asigure 
informații mult .mai precise asupra 
stadiului de elaborare a documenta
țiilor.

La acest' capitol, subliniem tendin
ța de ă se ignora, tot mai. des. pro
blema creării unui decalaj corespun
zător de timp intre proiectarea și 
execuția lucrărilor, tocmai pentru a 
se da posibilitatea constructorilor, 
mpntorilor și diverșilor furnizori 
să-și pregătească cit mai bine acti
vitatea. Deși practica a impus preg
nant necesitatea asigurării acestui 
decalai pentru orice investiție, el 
rămine, in multe cazuri, doar in sta
diul de deziderat neîmplinit. .

Adîncind cauzele care determină 
întîrzieri in predarea documentații
lor. desprindem și o serie de lipsuri 
manifestate in activitatea unor be
neficiari și titulari dc. investiții, sla
ba lor preocupare pentru a oferi la 
timp elementele strict necesare ela
borării documentațiilor. Totodată, in 
discuție se află și modul de folosire 
a capacității de producție de care 
dispun institutele de proiectare. As
pecte asupra cărora vom stărui pe 
larg ulterior.

GREȘELI ACOPERITE CU „DIS
CREȚIE". La secția de mucava și 
hirtie din cadrul Combinatului de 
fibre, celuloză si hirtie Suceava, pro
iectantul — Institutul dc cercetări 
și proiectări pentru celuloză' și hir
tie Brăila — n-a prevăzut la hala 
de fabricație nici o ușă tehnologi
că. Nu este vorba de o noutate in 
materie, ci de o anomalie. Greșea
la a trecut neobservată pe întrea
ga filieră de avizare, a scăpat și a- 
tentiei constructorilor, iar cind au 
sosit utilajele tehnologice s-a con
statat. cu stupoare, că n-au pe unde 
să fie introduse in hală. A urmat, 
bineințeles, inevitabila remediere. 
N-a fost singura eroare din acest 
proiect. Amplasamentul unor utilaje 
a fost modificat de mai multe ori, 
operație care a presupus demolarea 
vechilor fundații, construirea altora 
noi. intervenții asupra structurii de 
rezistentă. Un alt exemplu : la Uzi
na de preparare a minereurilor din 
Cavnic. pe lingă alte omisiuni se
sizate în documentație, acoperișul ha
lei morilor a fost reproiectat dato
rită schimbării gabaritului podului 
rulant. Aceste exemple si multe al

producției de titei
o o

lucru. Dar. în același timp, și ca
litatea lucrărilor efectuate are o 
importanță deosebită pentru mărirea 
duratei de funcționare a unei son
de. După cum precizează specialiștii, 
executarea unui volum mare de lu
crări speciale Ia sonde — cum sint : 
acidizările. tratamentele cu substan
țe tensioactive. fisurările hidraulice, 
retragerile și adiționările la stratu
rile superioare, combaterea viituri
lor de nisip — pot contribui în mare 
măsură la scurtarea timpului de in
tervenție la sonde. Deci. iată , tot a- 
tîtea direcții de acțiune pentru spo
rirea producției de țiței.

CREȘTEREA FACTORULUI FI
NAL DE RECUPERARE — O VIARE 
SURSA DE SPORIRE A EXTRAC
ȚIEI DE ȚIȚEI. Creșterea factoru
lui final de recuperare reprezintă 
pentru fiecare colecțțv de sondori un 
obiectiv permanent, ie amplă per
spectivă. La Schela de producție pe
trolieră Stoina. județul Gorj, de pil
dă. după cum ne-a precizat ing. 
Nicolae Tătulescu. directorul unită
ții. creșterea numai cu unu la sută 
a factorului final de recuperare poa
te contribui ia sporirea producției 
cu aproape 400 mii tone, de țiței. 
Ca atare, la Stoina au fost, finali
zate în perioada care a trecut din 
acest an. 45 de măsuri tehnologice, 
care au asigurat un important spor 
de producție. Pe această bază a 

Există, prin urmare, multe experiențe valoroase care demonstrează 
că prin mai buna organizare a muncii, prin aplicarea unor procedee 
tehnologice moderne, eficiente, se pot obține însemnate sporuri de pro
ducție. Esențial este ca aceste experiențe să fie cit mai bine cunoscuta 
si aplicate in tot moi multe unități. In acesț sens, sarcini deosebite revin 
organelor și organizațiilor de partid, care trebuie să stimuleze efortu
rile petroliștilor pentru perfecționarea și modernizarea proceselor teh
nologice. Pretutindeni, in toate unitățile este necesar să se facă tot ca 
este posibil pentru sporirea cit mai, substanțială a producției de țiței 
si satisfacerea cerințelor economiei naționale.

tele care ar putea’ fi date, ridică o 
serie de întrebări. Cine a suportat 
electiv aceste pagube ? De unde au 
fost luate fondurile financiare nece
sare remedierilor ? Cit de ferm este 
din punctul de vedere al proiectă
rii- devizul unor lucrări de investi
ții ?

Sint destule, de altfel, proiectele 
incomplete, eu omisiuni sau inexac
tități, care preconizează chiar soluții 
greșite, inacceptabile. Un „barome
tru" fidel al acestui gen de neajun
suri il constituie numeroasele dispo
ziții de șantier emise pe par'cursul 
executării, datorită erorilor de calcul, 
stabilirii unor soluții tehnologice ne
corespunzătoare. adoptării de provi
zorate. neaplicării corecte a unor 
preturi de deviz și omiterii unor lu-, 
crări din devize etc. Din datele 
furnizate de Banca de Investiții, 
Banca pentru Agricultură Si Indus
tria Alimentară, Inspectoratul Gene
ral de Stat pentru Investiții-Con- 
structii reiese faptul că. în anumi
te cazuri, soluțiile prevăzute de pro- 
iectanți sint schimbate de la A laZ.- 
Adică. în întregime. Care a fost, în 
asemenea cazuui, calitatea muncii de 
proiectare și a controlului exercitat 
asupra ei ?

Sint întrebări care aduc în discu
ție climatul de disciplină profesio
nală. de muncă riguroasă și respon
sabilă din cadrul unor colective de 
proiectanți. In institutele în care 
ne-am desfășurat investigațiile ni 
s-a vorbit deschis despre’ neajun
surile existente în această privință 
și despre implicațiile lor. Faptul că, 
în activitatea curentă, există posi
bilitatea revizuirii devizelor cu des
tulă ușurință, în vederea justifică
rii depășirilor, lucrărilor suplimen
tare și cheltuielilor neprevăzute, des
chide larg „porțile” risipei și lucru
lui de calitate slabă.

Desigur, nu poate l'i contestat fap
tul că îmbunătățirea calității și e- 
iiminarca greșelilor din documenta
ții n-ar constitui un obiectiv prin
cipal in activitatea institutelor de 
proiectare și inginerie tehnologică. 
Cu fiecare prilej, aceste probleme se 
află in fruntea priorităților, in cen- 

<trul dezbaterilor colective. în abor
darea lor se pierde insă din ve
dere faptul că, prin reglementările 
în vigoare. în tara noastră este cu 
claritate statuată o strategie unita
ră și coerentă a perfecționării cali
tății în toate sectoarele de activitate. 
Nu ne vom referi, aici, la ridicarea 
nivelului de pregătire profesională, 
ci la factorul educațiv-formativ. tn 
unele institute, discuțiile despre 
inexactitățile sau erorile comise in 
proiecte sint considerate, in mod cu 
totul nejustificat, un subiect stînje- 
nitor. abordat cu reținere. Cind. cu 
cîtva timp în urmă, filiala de cer
cetare și proiectare in construcții din 
Timișoara a inițiat un studiu am
plu și sistematic asupra deficiențe
lor constatate in activitatea de con- 
structii-montaj. datele obținute din 
partea proiectării au fost relativ pu
ține. Cu toate că s-a renunțat li 
nominalizarea obiectivelor si lucrări
lor afectate de greșelile făcute în 
etapa de proiectare.

Are vreo importanță practică o a- 
semenea atitudine ? Fără discuție, 
da. „Discreția" unor proiectanți și 
conduceri de institute nu poate de
cit să slăbească disciplina în mun
că. să genereze comoditatea și 
dezinteresul. La construcția între
prinderii de articole tehnice din 
cauciuc Botoșani, de pildă, proiee- 
tanții de utilaje au fost solicitați să 
asigure asistența tehnică la o serie 
de echipamente, recent asimilate si 
care nu dădeau randamentul scontat. 
Aceștia nu s-au prezentat însă, in 
pofida demersurilor și intervențiilor 
făcute. Cum poate fi calificată, in 
atari condiții, munca unui proiec
tant total dezinteresat, de rezultate
le propriei sale activități ?

Dar iată și o altă fațetă a lucru
rilor. în circuitul cercetare-proiecta- 
re-producție există și comunicarea 
inversă, așa-numitul feed-back, in 

" sensul că producția poate aduce îm
bunătățiri activității de cercetare, 
prin semnalarea deficiențelor apăru
te in timpul materializării concep
ției întfun produs. Consecințele 
„seurt-circuitului" produs pe această 
filieră, in cazul analizat, capătă deci 
o amploare și mai mare.

La alte aspecte ce condiționează 
creșterea eficienței muncii in pro
iectare. ne vom opri intr-un număr 
viitor.

Cristian ANTONESCU

crescut și productivitatea muncii in 
primele cinei luni ale anului cu pes
te 10 la sută, principala acțiune con- 
stituind-o injecția cu apă. aplicată 
cu bune rezultate în zona Slăvuța. 
De aceea, această metodă urmează să 
se extindă și Ia sondele din zonele 
Virteju și Bibești. In continuare, pe 
parcursul Întregului an se prevede 
să se efectueze peste 200 operații 
tehnologice, cu uh aport la produc
ția de țiței de aproape 60 mii tone.

Rezultatele obținute la Stoina de
monstrează importanta măsurilor 
luate pentru creșterea factorului fi
nal de recuperare, ca o metodă teh
nică modernă de creștere a produc
ției de țiței. Tocmai de aceea, pro
gramele existente in fiecare unita
te de extracție. întocmite cu rigu
rozitate. pe baza unor analize ști
ințifice. temeinice, trebuie realizate 
integral, in fiecare schelă de produc
ție petrolieră. în acest sens putem 
sublinia grija deosebită ce se acor
dă aplicării unui mare număr de 
tehnologii de creștere a factorului fi
nal de recuperare la Schela de pro
ducție petrolieră Moreni. Aici, la 12 
zăcăminte se aplică aproape toate 
tehnologiile cunoscute, de la injec
țiile cu apă și gaze, la procesele ter
mice (injecții cu .abur ciclice și con
tinue). iar mai nou —combustia sub
terană.

Petre CRISTEI 
Dumitru PRUNA 
Cezar IOANA
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„Gospodarul, cu cit are mai mulți copii,/

cu atît este mai fericit"
De foarte mulți ani călătoresc cu 

regularitate in lumea satului ro
mânesc. Am fost de-a lungul anilor 
in multe zone ale patriei. In 
Vrancea poate mai des, căci de 
acolo mă trag...

Am zăbovit cîteva minute în fața 
consiliului popular comunal, înăl
țat din dragoste pentru frumos, de 
cei mai iscusiți meșteri populari 
ai așezării, după tipicul arhitectu
rii vrincene tradiționale. Șoseaua 
asfaltată, care „taie" în două sa
tul de reședință, face, in apro
piere, o buclă spre stingă. E dru- 
mul către mai sus. către Nereju. 
Din locul unde mă aflam nu-i ve
deam pe cei de-o șchioapă, dar le 
auzeam glasurile, rîsetele crista
line.

— Bună dimineața, oameni buni!
Arrj răspuns din obișnuință, deși 

nu-i cunoșteam pe elevii ce se în
dreptau spre școala din vecinătate. 
Mai vechiul meu prieten. Ionașcu 
Nichitoiu, care a fost mulți ani 
primarul comunei Paltin din jude
țul Vrancea — acum aflat la pen
sie — îi știe după înfățișare, după 
nume și poreclă.

— E o tradiție frumoasă, un 
semn de aleasă cinstire fată de 
om, Vrincenii s-au dovedit întot
deauna respectuoși față de oaspeți, 
de concetățeni. Comuna are foarte 
mulți elevi în cele 12 sate.

Ca să ajungem la punctul mu
zeistic de etnografie și artă popu
lară grăbim spfe deal doar citeva 
sute de metri. Privesc în jur. Sat 
temeinic așezat, cu o arhitectură 
ce atestă vechimea noaștră pe a- 
ceste plaiuri încărcate de legende, 
cu gospodării din bîrne rotunde, 
cu prispă la față și stîlpi încrus
tați, cu odăi bine orînduite, sat de 
munte, cu pămînt puțin roditor, 
sat unde dintotdeauna oamenii au 
muncit din greu, dar sat viu și 
proaspăt, plin de lumină prin 
miile de copii și vieți tinerești.

Și alte „cete“ de elevi trec în 
mare zarvă pe lîngă noi.

— Bună dimineața, oameni buni !
Cînd am pătruns în incinta nou

lui lăcaș de cultură, ridicat din 
inițiativă civică și dragoste pentru 
valorile artei populare locaie, Io
nașcu Nichitoiu mi-a vorbit de 
ambiția gospodarilor șl meșterilor 
populari din localitate — în marea 
lor majoritate tîmplari —. de stră
daniile școlarilor și părinților a- 
cestora, de eforturile învățătorilor 
și profesorilor, de contribuția co
mitetului comunal de partid din 
Paltin de a înălța cu ajutorul 
obștii acest punct muzeistic, în 
fapt o casă țărănească construită 
în stil tradițional.

— Observ că este o casă solidă, 
așa cum sint multe gospodării din 
ținutul nostru, amplasate cel mai 
adesea pe înălțimi.

— Sint și cochete. Mie îmi dșu 
sentimentul durabilității, adaugă 
interlocutorul meu. Așa le-au gîn- 
dit înaintașii, așa le-au durat și 
fiii lor. In ele trăiesc familii cu 
mulți copii frumoși, pricepuți în 
ale învățăturii, silitori și harnici 
in casa părintească, iar mai tîrziu 
„in casa lor de piatră". Cu timpul, 
copiii ajung cum e și firesc la gră
dinițe, apoi în școli și licee, unii 
dintre ei urmează facultăți, pentru 
că in condițiile create de societatea 
noastră pot să îmbrățișeze diferite 
profesiuni. Important este faptul 
' la noi copiii n-au uitat datinile,

obiceiurile, cîntecele și jocurile 
copilărești.

...Mi-am amintit de toate acestea 
în săptăminile din urmă cind am 
vizitat din nou celebrul lăcaș de 

‘cultură de pe malul lacului Herăs
trău. „Muzeul satului și de artă 
populară" care a împlinit, în urmă 
eu cîteva luni, 50 de ani de la 
înființare. Cu ani în urmă, specia
liștii au adus în muzeu două gos
podării țărănești din vecinătatea 
comunei Paltin, adică din Nereju 
și Nărujrt. Case frumoase, cu inte
rioare mindre și mobilier sculptat 
in lemn. Case arătoase, precum 
cele de pe dealurile Paltinului, dar 
nelocuite. Și in lipsa gospodarilor 
gîndul m-a dus la cîteva perle ale 
înțelepciunii populare : „Casa fără 
femeie e pustie pe dinăuntru, casa 
fără bărbat e pustie pe dinafară.: 
Omul fără soție, ca o casă pustie. I 
Sculatul de dimineață și însuratul 
de tinăr nu strică niciodată. / Unde

ritatea și capacitatea mirelui de 
a fi capul noii gospodării. întrebă
rile nuntașilor se referă la semna
larea grijii față de tînăra soție, 
cape va avea răspunderi mari in 
creșterea și educația viitoarelor 
odrasle : „Nu ți-om da mireasa / 
Fină nu ni-i spune, mire, / Ave-oi 
cu ce o ține ? / •— Portari, bine 
mă-ntrebati, In vara care a tre
cut / Semănat-am griu mai mult. / 
S-o copt și l-am secerat / Pine 
aibă-am frăraintat". După aceasta 
urmează dezlegarea : „Dacă-i, mire, 
rindu-așe, / Iacă use pe cole".

în continuarea desfășurării cere
monialului nuntii, mai precis spus 
duminică dimineața, „ccmăcaru!" — 
unul din prietenii mirelui — rosteș
te o frumoasă orație prin care 
reînnoiește cererea fetei de la Pă
rinți. Cu această ocazie se apelează 
la o imagine admirabilă, izvorîtă 
din inepuizabila fantezie populară, 
la motivul răsăditfi florii care 
sugerează venirea miresei în gos-

Creația folclorică 
despre familie, despre copii
sint soț și soție, puterea crește și 
familia se înmulțește".

Este un adevăr de necontestat 
că sărbătoarea cea mai complexă 
din ciclul vieții in toate variatele 
și subtilele sale manifestări a fost 
dintotdeauna, în spațiul carpato- 
danubiano-pontic, sărbătoarea nun
tii. Și nu întîmplător. pentru că 
în mentalitatea poporului întemeie
rea unei familii reprezintă momen
tul crucial al existentei omului, 
simbolul perpetuării și rodniciei 
vieții, însuși rostul trudei și al nă
zuințelor celor mai adinei.

încă din adolescentă, tinerii își 
mărturisesc în șoaptă, la hora sa
tului, sentimentele ce-i animă : 
„Vino să ne-nsoțim, / Că iioi bine 
ne lovim / Și la stat și la purtat / 
Și la dulce sărutat ; / Vino, puică, 
după mine / Dacă vrei să-ți fie 
bine. / — Bade, trup de tranda
fir, / Lasă-mă să rup un fir ; ! 
— Rupe, mîndră, și o mie, / Dar 
să-mi fii mie soție !“.

Așadar. în viața tinerilor vine 
o zi cind feciorul sau fata desco
peră primii fiori de Căldură și nos
talgie născu ți. la gîndul unirii lor 
pe viață prin căsătorie, după pilda 
din tinerețe a părinților lor. Că
sătoria este considerată de tineri 
ca o împlinire în plan biologic, etic 
și social. în casa părintească au 
fost familiarizați cu ideea de con
tinuitate a neamului, a spiței prin 
nașt'ere'a și creșterea copiilor care 
garantează perpetuarea speciei și 
sporirea colectivității.

O nuntă românească cuprinde 
o Suită de manifestări folclorice, 
în cadrul cărora momentele solem
ne și tragice se topesc în cele de 
petrecere, la care participă întrea
ga colectivitate ș: tocmai în acest 
sentiment de solidaritate stă secre
tul farmecului molipsitor al cere
moniei de neuitat pentru tinerii 
însurăței, pentru rudele, prietenii 
si toți invitații lor. Există în zona 
Bihorului frumosul obicei prin 
care se verifică inteligenta, matit-

podăria mirelui. In casa părinteas
că, floarea (mireasa) „înflorea", dar 
nu „rodea", adică nu-și îndeplinea 
rostul de mamă : „Aici, locul nu-i 
priește / Ci mai mult se ofilește. / 
Acu, ori floricica să ne dați, / Ori 
de nu, nu scăpați ; / Căci am venit 
cu tîrnăcoape de argint / Să scoa
tem floricica / Din pămint ; / S-o 
scoatem din rădăcină, / S-o ducem 
la împăratul în grădină, / Că -aco
lo să-nflorcască, / Să rodească. / 
Locul să-i priască / Și să nu se 
ofilească".

După ce mirii s-au legat pentru 
toată viata prin căsătorie, urările 
de fericire, de prosperitate și de 
viață lungă în „casa de piatră" se 
țin lanț : „Pînă să se înmulțească, / 
Totul să le sporească, / In dragos
te să trăiască, / In pace să viețu
iască". Sau : „O trece un an sau 
doi / Și vă faceți case noi. / Prunci 
să fie multi în casă, / Nunta’ bucu
rii în viață". Mai sînt și alte da
tini. Așa, de pildă, în drum spre 
casă, tînăra pereche se oprește pri
vind cîteva clipe in soare, semn 
al fertilității, al viitoarelor vlăs
tare, despre care bătrînii snun că 
vor fi frumoși ca astrul ceresc.

Dintotdeauna, ne spune tradiția 
— atestată in multe texte folclo
rice — primul gind al proaspeților 
căsătoriți, cu deosebire al tinerei 
neveste, era ca noua familie să se 
bucure de nașterea copiilor. Do
rința aceasta o regăsim exprimată 
in cîntece. balade. In unele basme, 
colinde, orații și proverbe. „Mul
țimea copiilor, bogăția românului. / 
Vase de lut șl copii, nicicind nu 
sint mulți, în casa omului. / Gos
podarul cu cit are mai mulți copii 
cu atit e mai fericit. / Copiii după 
părinți, ca poamele după pom. / 
Ai copii, ai gri,juri mii, iar cel ce 
nu are, cu dorul lor moare". Atît 
femeia, cît și bărbatul, alături de 
întreaga obște, aveau preocuparea 
de căpătîi de a aduce pe lume 
mulți copii și de a face din ei 
oameni adevărați. gospodari destoi

nici și demni patrloți. Toate gene
rațiile de pe Întregul pămînt ro
mânesc au venit pe lume din do
rința adineă a părinților lor da 
a avea urmași. Să amintim că din 
primele clipe- din- viața copilului, 
urările rostite Imediat după naș
tere atestă dragostea cu care a fost 
așteptat tînărul vlăstar : „Soare, / 
Soare, / Mîndru soare / Răsai cu 
patruzeci și patru de răzișoarc, /' 
Dar nu răsai numai pe Țibiliși și 
Inău / CI și pe capul / Și trupul / 
Coconului meu / Și din cap pină-n 
picioare / Să strălucească ca tine/ 
Mîndru soare". •

încă din primele zile copiii sînt 
oblăduiți de farmecul cîntecelor de 
leagăn rostite cu dragoste de tînăra 
mamă. în multe dintre ele străbat 
gîndurile de Viitor ale părinților : 
„Bua, bua, bua, / Puișor și-al meu 
drăguț ! / Fecior fă*te  mărișor, / 
Ca să-mi fii de ajutor, / Și să-mi 
iei boul de corn / Și la-ntors șl la 
ogor. / Pentru tine mă căsnesc, / 
Ca să te cresc. /' Să te măresc". 
Și devenind mai măricel, viața 
feciorașului va fi însoțită de fru
moase cîntece și jocuri ale copi
lăriei...

Ajuns acum să menționez cîteva 
dintre grațioasele jocuri ale celor 
mici, trebuie să-i răspund intr-un 
fel prietenului meu mai în vîrstă 
Ionașcu Nichitoiu din comuna Pal
tin, județul Vrancea. Am văzut 
mulți copii de vrânceni practicîn*  
du-.și jocurile sau făurindu-si pseu- 
doinstrumente muzicale dintre cele 
mai diverse (pecrituri. țambal, 
fluiere, buhai, viori și chitare) 
din vrejuri de dovleac, frunze, 
pene, lemn, corn de berbec, cocean 
de porumb, dovedind, alături de 
priceperea artistică, și multă in
ventivitate în construcția jucării
lor. Iar textele jocurilor pentru 
copii și poezia lor m-au emoționat 
atunci cînd le-am auzit și înregis
trat glasurile piăpînde și pline de 
candoare și păstrez în suflet zîm- 
betele prichindeilor, puritatea, dră
gălășenia și privirile cutezătoare. 
Multi dintre aceștia sînt. acum oa
meni maturi. La rîndul lor. acești 
co-pii de altădată au năs
cut, crescut și educat mulți copii, 
iar urmașii lor vor naște și vor 
crește tot mai multi copii frumoși 
și sănătoși. îmbogățind spița nea
mului cu odrasle, viguroase care 
vor urma pilda părinților, a buni
cilor. a moșilor și strămoșilor.

O concluzie firească se impune t 
căsătoria e înfățișată în folclorul 
românesc ca o lege a firii, ca un 
imperativ moral și social.

Dorința și satisfacția de a avea 
casa plină de copii n-au putut 
găsi însă condiții sociale cu ade
vărat favorabile decit în anii lumi
noși ai socialismului, cînd menți
nerea sănătății și tinerețea națiunii 
reprezintă probleme .și preocupări 
de maximă importantă, cărora 
conducerea partidului și statului 
nostru le acordă o atenție deose
bită. Poporul român are de reali
zat, în anii care urmează, progra
me șl obiective mărețe. îndeplini
rea acestora va reveni. în primul 
rind, noilor generații de cetățeni. 
Iată de ce, vorbind de viitor, tre
buie să vorbim de copii, de tine
rețe, de educația lor pentru muncă 
și viață.

Georqe ANTOFl

Festivaluri și... festivaluri
Subliniam în articolul publicat în 

ziarul de ieri, prin exemplele date, 
că este necesar să definim cu mai 
multă claritate șl rigoare rosturile 
numeroaselor festivaluri care au loc 
în diverse locuri din țară, precum și 
să evaluăm cu mai mult realism po
sibilitățile de care dispunem de a 
asigura tuturor acestora nivelul, sub
stanță. calitatea ce le justifică ori nu 
existența. Sint festivaluri și concur
suri orășenești, județene _ și interju- 
dețene ; festivaluri ale cîntecului și 
dansului, festivaluri ale poeziei, ale 
brigăzilor și cercurilor de creație, 
festivaluri și concursuri ale forma
țiilor teatrale ; sînt apoi asemenea 
manifestări interjudețene sau cu in
vitați din toată țara, organizate te
matic : un festival al formațiilor 
teatrale sătești, un altul de inter
pretare a dramaturgiei istorice, exis
tă un festival al poeziei patriotica 
și altul consacrat cîntecului popular 
ș.a.m.d. Toate acestea — inscrise In 
cadrul larg al Festivalului național 
„Cintarea României" — presupun, 
firește, nu numai simple treceri in 
revistă, dar sint menite să propună 
si sa promoveze noi valori, talente, 
programe noi. de o calitate supe
rioară. Rațiunea acestor manifestări 
— dintre care numai unele sint in
discutabil reușite, și-au creat o anu
me tradiție șl impun anume exigen
țe — este de a susține climatul com
petitiv al unei mișcări. în afara ideii 
de intrecere nu se poate concepe un 
atare festival în adevăratul său în
țeles și de aceea nu poate fi con
fundat cu o întilnire oarecare. Iar 
dacă rămine la acest nivel, înseam
nă că nu e viabil și. deci, necesar. 
„Festivalul de satiră socială Tudor 
Mușatescu" de la Cimpulung și-a 
impus un asemenea statut, izbutește 
prin prestigiul ciștigat să determine 
participarea unor formații de un ni
vel considerabil. (A izbutit aceasta 
și prin grija deosebită acordată ca
lității propriilor reprezentanți : i-am 
cunoscut acolo pe Iulian Marinescu 
si Constantin Ion. muncitori la AHO 
deosebit de înzestrați, care ne-au in- 
cintat atit prin'calitatea interpretă
rii cit șl prin valoarea textului scris 
de el doi). Instructoarea unei brigăzi 
care a venit la Cimpulung declara

că. pentru a se prezenta cum se cu
vine aici, s-au pregătit cu foarte 
mare grijă și nu „sacrificat" un nu
măr considerabil de ore de repetiții, 
de muncă spre a găsi fapte elocven
te pentru programiil lor, pentru a 
ajunge la soluții ingenioase, percu
tante. Aici, prin „sacrificiu" trebuie 
să înțelegem o mare capacitate de 
dăruire, ambiția de a fi printre cei 
mai buni : el este, așadar, echiva
lent cu o investiție rentabilă sub ra
port moral. educativ, artistic. în 
plus, aceasta arată seriozitatea și 
respectul față de propria activitate, 
față de calitatea ei. Invățind să-ți

Despre calitatea 
și eficiența educativă 
a întrecerii artistice

respecți propria muncă, dificultățile 
și satisfacțiile ei,, inveți și sâ o res
pecți pe a altora, dimpreună cu va
lorile născute din ea.

Față de numărul relativ mare de 
asemenea festivaluri care au Joc in 
diverse locuri din țară este deci ca
zul să veghem ca ele să nu se trans
forme în simple întilniri amicale, 
prilej de concesii reciproce. Nu toa
te izbutesc să depășească acest ni
vel, să se ridibe la o înălțime oare
care. Am văzut că intr-unele dintre 
ele ' pr,ostul gust, lipsa de respect 
pentru marile valori artistice ajung 
uneori să fie chiar premiate ! Pe 
lingă răspunderea pe care o au acti
viștii culturali din județele respecti
ve, este evident că acționează exi
gente și responsabilități diferite, 
uneori cu prea mari decalaje, ale 
juriilor, compuse mai bine sau mai 
rău, din adevărați oameni de cultu
ră și de artă, din exponenți verita
bili ai normelor înalte cu care 
apreciem oriunde actul de cultură, 
de creație sau, din contră, din oa
meni nepregătiți, depășiți chiar da 
nivelul remarcabil atins de mișca
rea artistică de amatori, o mișcare 
in care se poate vorbi astăzi de apa

riția unor valori și talente capabile 
de performanțe demne de invidiat.

în aceste condiții se impune o re
evaluare mai realistă a posibili
tăților de care dispunem ca să 
fim in stere să asigurăm fiecărei 
manifestări, fiecărui festival — nu- 
mericește vorbind — jurii corespun
zătoare, S-ar putea să constatăm că 
nici nu avem atîtea jurii cite festi
valuri și concursuri există : județe
ne, interjudețene, pe genuri, tema
tice. pe zone, pe anotimpuri etc. 
Spre a menține efectele benefice 
ale democratizării creației la un ni
vel corespunzător, cît mai înalt, ju
riile trebuie formate și ele din oa
meni competenți. din creatori de 
real prestigiu, din cei mai reprezen
tativi exponenți ai publicului, astăzi 
altul decît pînă mai ieri. Rareori, 
însă, am întîlnit întrunite condițiile 
pentru ca oriunde are loc o întrece
re', un festival, un concurs, toți aceș
tia să se reunească sub semnul ace
lorași criterii și exigențe. Publicul, 
de exemplu, .este încă slab și nesem
nificativ' reprezentat în asemenea 
„complete de judecată", in foarte 
puține locuri se manifestă o preocu
pare reală pentru ca el să trimită în 
aceste jurii pe cei mai bine pregătiți 
muncitori, țărani, profesori, ingineri, 
medici ș.a.m.d. De obicei, este încro
pită o prezență strict formală, con- 
siderîndu-se probabil că publicul se
lectează valorile care-i convin doar 
prin aplauze.

Este necesar deci să dăm mai 
multă importanță condițiilor cultu
rale care pot asigura nivelul umo
rului, calitatea rîsului in aceste fes
tivaluri destinate brigăzilor artistice 
si grupurilor satirice. Căci, uneori, 
degradarea ori coborîrea motivelor 
pentru care ne trezim rizind pot 
proveni și din incultură. >

„Festivalul de satiră .socială Tudor 
Mușatescu" de la Cimpulung poate 
fi considerat, alături de altele cîteva, 
un etalon, un model de exigență și 
bună organizare a unor astfel de 
manifestări in care eficiența educa
tivă este celălalt nume al calității 
artistice, bunului gust și elevației 
spirituale cu ' care sînt înfățișate 
munca, implinirile și aspirațiile oa
menilor.

C. STANESCU

Administrația de stat Loto-Pronosport informează : tv
Venind in intîmpinarea intere

sului crescind manifestat de un 
mare număr de particinanți. si in 
acest sezon estival Administrația 
de Stat Loto-Pronosport a Pus in 
vînzare LOZUL VACANTEI, emi
siune specială limitată, care în ul
timii ani a întrunit aprecieri fa
vorabile din partea tuturor iubito
rilor sistemului Loz in plic. în 
cadrul adestei emisiuni se atribuie

ciștiguri suplimentare din fond 
special. Se distribuie o gamă largă 
și variată de ciștiguri constind in 
autoturisme „Dacia 1 300". precum 
și numeroase sume de bani. în mi
nunata ambianță a Litoralului, in 
peisajul reconfortant al munților 
și in toate locurile de odihnă si 
agrement, agențiile si vinzătorii 
volanți din rețeaua Loto-Prono- 
sport oferă, oricui, posibilitatea de / 
a-și încerca șansele.

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în econonile
20,35 Iubire de tară (color). Versuri și 

cinlece patriotice, revoluționare
20.55 Cadran mondial (color)
21,10 Serial științific (color). Din tai

nele mărilor. Episodul 4
21,33 Timp al marilor înfăptuiri revo

luționare n- Permanenta ofensivă 
a noului. Reportaj (color)

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Moderna casă de cultură a- sindicatelor din centrul orașului 
Miercurea-Ciuc Foto : E. Dichiseanu

FINALITATEA 
LITERATURII

(Urmare din pag. I)
conștiința poporului lor, în- 
vățind de la istorie, căutind 
să-l înfățișeze pe om în in
tegritatea sa, mișcindu-se 
in timpuri și spații des
chise spre viitor. Ei vor să 
afirme demnitatea omului 
care trăiește intr-o zonă a 
libertății și eticii, a frumu
seții și adevărului, in orien
tarea complexei ' moderni
tăți a conceției.umanist-re- 
voluționare. Drumul stră
bătut de orice creator de 
valori, materiale ori spiri
tuale, este luminat de în
crederea în om și in capa
citatea sa de a transforma 
pozitiv lumea. Iar scriitorii 
exprimă vocea puternică a 
acelora care aderă la rea
litatea existențială, care iși 
măresc necontenit cunoaș
terea, pentru a putea înălța 
o nouă zidire de cultură șl 
Civilizație. Crezind puter
nic in finalitatea formativă 
a artei și în apartenența 
sa la Imensa ființă colec
tivă a poporului, apropiat 
de Viață și de realitățile 
contemporane care mode
lează1 conștiința umană, ur
nind criteriile concordan
tei dintre etic și estetic, 
scriitorul caută ca poezia 
și adevărul sri-i interfereze 
întotdeauna opera. Măsura 
personajelor literaturii este 
măsura scriitorului care le 
face purtătoare ale mesa
jului său artistic, modela
tor. Numai adevărul, cere 
face din cei mulți prota
goniștii istoriei, justifică 
opera creatorului de litera

tură, numai sigiliul lui de
finitiv asupra artei ii asi
gură caracterul peren al 
valorii spirituale. Însetați 
de concret și de real, scri
itorii aderă la viața mul
tiformă, în al cărui centru 
iradiant se află omul zile
lor noastre, cu toate fap
tele, cu marile lui realizări 
epocale, cu neliniștile si 
speranțele sale. In operele 
literare ale prezentului 
viața este considerată ca o 
perpetuă datorie a omului 
de a fi activ și de a se de- 
Săvirși umanist. Istoria și 
adevărul alcătuiesc baza 
solidă pe care se ridică 
orice monument literar, iar 
istoria literaturilor de
monstrează supraviețuirea 
numai a acelor opere care 
cuprind adevărul celor 
mulți. Totdeauna omenirea 
a fost însetată de cunoaș
tere și de adevăr, iar crea
torii de artă sint, in primul 
rind, oameni vii, aparținînd 
unui timp și unui spațiu 
determinate istoric.

Așa cum am mai putut 
afirma șl altădată, prefa- 
bricarea de opere de ate
lier ori de sertar, fără in
cluderea sâmburelui de lu
mină al adevărului, este 
absolut caducă. Adevărul 
și realitatea, marile teme 
ale artei sint redate de 
scriitorii români contempo
rani îh dimensiunile con
tingențelor lor cu umani
tatea in mers progresiv, în 
tendința de a servi tot
deauna modelării conștiin
ței umane.

Institutul politehnic cadruldin București. Aspect din laboratorul de tehnica tensiunilor 
Facultății de energetică

înalte din
Foto : Agerpres

HUNEDOARA. în organi
zarea comitetului județean de 
cultură șl educație socialistă,, 
in colaborare cu Institutul de 
arte plastice „Nicolae Grigo- 
rescu" din București, la Si- 
meria a fost deschisă o tabără 
de documentare și creație in 
arta plastică. Participă 20 de 
studenți, precum și sculptori 
din județul Hunedoara. Un 
bun prilej pentru un fructuos 
schimb de experiență. Lucră
rile realizate vor rămine in 
patrimoniul cultural al jude
țului, (Sabin Cerbu).

VASLUI. în toate localitățile 
urbane vasluiene s-a desfășu
rat, ,in organizarea întreprin
derii județene de specialitate, 
„Săptămina culturii cinemato
grafice". . Pe ecranele cinema
tografelor din Vaslui, Bîrlad, 
Huși și Negrești au fost pro
iectate pelicule artistice de 
lung metraj inspirate din Is
toria patriei și partidului, din 
viața nouă ce se edifică in 
țara, noastră. Manifestările au 
fost întregite de dezbateri și- 
întilniri cu realizatori de fil
me (Petru Nccula).

ALBA. în orașul Zlatna se 
desfășoară in această săptă
mână cea de-a IX-a ediție a 
Festivalului cultural-artistic 
„Memoria plaiurilor zlătne- 
ne“, manifestare organizată 
de consiliul orășenesc de

CARNET CULTURAL
educație politică și cultură 
socialistă. Cu acest prilej, in 
unitățile economice și la așe- 
zâmintele culturale sint orga
nizate dezbateri, expuneri, 
expoziții de artă plastică, 
spectacole, susținute de for
mațiile de artiști amatori. 
Inaugurarea programului fes
tivalului a fost marcată prin- 
tr-un spectacol in aer liber 
desfășurat Sub genericul „Te 
slăvim, partid iubit !“. (Ștefan 
Dinică).

BIHOR. La Casa personalu
lui didactic din Oradea a fost 
vernisată expoziția „Creati
vitate și eficientă în învăță- 
mint", reunind material di
dactic și mijloace de invăță- 
mint realizate de cadrele di
dactice și elevi. Exponatele 
reliefează integrarea tot mai 
accentuată a unităților școlare 
bihorene cu producția, rezul
tate obținute în activitatea de 
cercetare și optimizare a pro
cesului de predare-invățare. 
(loan Laza),

TIMIȘ. In sala Olimpia din 
Timișoara s-a desfășurat faza 
județeană a concursului de 
creație și interpretare artisti
că sub genericul „Copiii cîntă 
patria, partidul". Au luat 
parte formațiile laureate la

fazelp comunale, orășenești 
și municipale din cadrul Fes
tivalului național „Cintarea 
României". (Cezar Ioana).

CLUJ. . Pentru stimularea 
activității artistice de amatori 
in faza de masă a Festivalu
lui national „Cintarea Româ
niei", in localitatea minieră 
lata, din județul Cluj, s-a 
desfășurat o manifestare cul- 
tural-artistică la care au 
participat formațiile locale și 
cele din comuna Învecinată’ — 
Băișoara. Asemenea manifes- 
tări-concurs intitulate „Dia
log pe aceeași scenă", la care 
fiecare localitate participă- cu 
cel puțin 10 genuri de for
mații, au mai fost organizate 
de comitetul județean de cul
tură și educație socialistă și 
între comunele Panticeu — 
Dăbîca, Apahida — Bonțida, 
Gilău — Căpușu Mare, Geaca 
— Țaga și altele. (Marin 
Oprea).

BACAU. La Bacău, s-a des
fășurat prima ediție a festi
valului literar-artistic al ce
naclurilor și cercurilor de 
creație literară din școlile 
județului. Au participat nu
meroși elevi din școlile de pe 
văile Bistriței, Trotușului și 
Tazlăului. în același timp, ei 
s-au întîlnit cu scriitori, cu 
critici literari și alți oameni 
de cultură și artă. (Gh. Baită).
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• AȘEZAREA AUTOHTONĂ 
DE LA PODENI (Suceava) DIN 
VEACUL AL IV-LEA. Săpăturile efec- \
tuate în perioada 1983—1985 in așezarea 
din secolul al IV-iea de ia Podeai (comuna 
Bunești, județul Suceava) au scos la iveală 
pină acum șase locuirițe și trei vetre exte
rioare acestora — ne relatează arheologul 
Mugur Andronic de la Muzeul județean 
Suceava ; dovezile materiale descope
rite atestă prelucrarea cornului de cerb, 
a fierului și bronzului, ca și . producerea 
locală a olăriei necesare. Sint frecvente 
vestigiile unor importuri romane — am
fore, amforele sau monede din argint din 
secolele II—III e.n. — tezaurizate- de a- 
ceastă populație de agricultori și crescători 
de vite. Sint numeroase, de asemenea, 
fragmentele ceramice de veche tradiție 
dacică, atestînd o dată mai mult că așe
zarea din această epocă s-a dezvoltat in 
timp dintr-o așezare datată în veacurile 
II—III ale erei noastre,

• DOUĂ LUCRĂRI NECU
NOSCUTE ALE LUI REBREANU 
La consfătuirea antiaiă consacrată rezulta
telor cercetării și valorificării patrimoniu
lui cultural-național (Tulcea, mai 1986), dr. 
Stancu Ilin de la Institutul de istorie și 
teorie literară „G. Călinescu" a semnalat 
două lucrări necunoscute, elaborate de Li- 
viu Rebreanu în epoca înfăptuirii Unirii 
celei Mari. Este vorba de lucrările intitu
late „Ardealul" și „Unirea", semnate cu 
pseudonimul Ion Jalea, apărute in colecția 
„Scriitori celebri" pe care Editura Stein
berg o încredințase marelui scriitor îndată 
după întoarcerea acestuia din refugiul de 
la Iași.

Prefața celei dinții cărți explică motivele 
care l-au îndemnat la elaborarea lucrărilor, 
„în clipa cînd românii de pretutindeni se 
unesc într-o singură tară, subt un singur 
steag și domn, cunoașterea tuturor p'imla
turilor românești e o dorință generală". In 
aceeași lucrare — arată autorul comu
nicării — Liviu RebZ'eanu înfățișează 
istoria poporului român, întinderea și bo
gățiile naturale ale cuprinsului românesc, 
ocupația locuitorilor, industria, comerțul, 
agricultura, invătâmintui și cultura, admi
nistrația și justiția. Filele cărții sint ade
vărate imnuri închinate poporului nostru
— care a izbutit să-și urmeze statornic 
viața, în pofida atîtor vitregii ale istoriei
— frumuseții și armoniei pămintidui româ
nesc, reliefînd, o dată mai mult, un cărtu
rar a cărui inimă a bătut mereu în același 
timp cu inima neamului său, aliat la ceasul 
unei istorice împliniri.

• ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE 
ÎN ORIENT, SEPTEMBRIE 1764. 
Vineri, 24 septembrie 1764, pleca din Țari- 
grad într-o călătorie prin Orient „Costadi- 
nu Hurmuzaki" ; din însemnările pe care 
le-a întocmit — după cum ne comunică 
tovarășul Mareei Ciucă, arhivist principal 
la Direcția Generală a Arhivelor Statului
— aflăm că treclnd Marea Marmara, acesta 
ă ajuns la Gaiipoli („Topothesiia, zăcu 
așezare orașului, foarte'frumoasă, casăle 
la malul mării și zădirea loru ca ă Țărigra- 
dului ; are și cetate, bisăreci trei și geamii, 
mori de vînt și magazănuri de făcut 
posmagi pentru trebuința corăbiilor"), apoi 
la Castri (oraș cu „dugeni multe, fel de fel. 
și băcălii, și căsăpii și halvagerii prea 
bune"), la Mitilene iși în insula Chios („Hio 
este ostrovu mare, de\ 160 - mile, orașu 
frumos, casăle și dughenble sânt la un locu 
strânse în mijlocu orașului, dăspre malul 
mării, iară la marginile orașului sănt tot 
grădini"). în acest din urmă popas îi 
atrage atenția „locu unde torcu mătasa și 
au un meșteșug foarte iscusit care deodată 
să torcu 90 și 100 mosoare și aceste le 
toarce un omu“. Interesantele notații de 
călător se încheie cu relatarea plecării din 
„ostrovu Hioului".

• 214 DOCUMENTE TUR
CEȘTI PRIVIND ISTORIA ROMÂ- 
NFASCÂ Acesta este numărul mărturi
ilor istorice pe care le integrează circuitu
lui științific cel de-al III-lea volum de 
documente turcești din colecția de „Izvoare 
orientale privind istoria României". întoc
mit de Mustafa A. Mehmet șl apărut la 
Editura Academiei, volumul cuprinde do
cumente din perioada 1791—1812 : acte 
emise în numele sultanilor, rapoarte, și 
scrisori ale unor inalți demnitari otomani, 
ale domnilor Țării Românești și Moldovei, 
ale unor boieri români. Documentele se 
referă, așa cum se subliniază in cuvîntul 
introductiv, la un larg registru de probleme 
de ordin economic sau financiar, politic, 
diplomatic sau militar. Numeroase dintre 
acestea privesc desfășurarea unor conflic
te militare pe teritoriul țărilor române in 
această perioadă (cu întreg cortegiul lor de 
distrugeri și suferințe). Documentele lumi
nează. totodată, legăturile slrinse dintre > 
cele trei țări române, dintre acestea și te
ritoriile românești aflate 
nistrația otomană directă 
ne, Dobrogea).

• UN JURNAL DE RĂZBOI
ÎN VERSURI DIN ANUL 1794, La 
consfătuirea de la Tulcea, la care ne-am 
referit mai sus, a fost prezentat, de către 
Elena Mihu, de la Oficiul județean pentru 
patrimoniul cultural național Mureș, un ’ 
jurnal de război versificat, ce face parte 
dintr-o culegere manuscrisă de folclor de 
la sfirșltul veacului al XVlIl-lea, Au
torul era soldat din regimentul II româ
nesc de graniță din Năsăud și a luat parte 
la luptele purtate în anii 1793—1794 
pe Rin de armatele habsburgice îm
potriva Franței. Din versuri răzbate sim
patia soldaților români față de oștile revo
luționare : ,,(...) Cîți crai întru această
lume / toț să strînseră împreună / și ve
niră mînioși / toți asupra pre franțoș / să-i 
bată, să-i prăpădească / și pe toț să-i pus- 
tiască". Versurile populare înfățișează apoi 
citeva bătălii la care autorul a luat parte, 
deplîngind faptul Că, in unele lupte, în 
locurile cele mai pline de primejdii, coman
danții habsburgi au introdus în primele rin- 
duri regimentele românești, precum la ase
diul cetății Weissemburg : „Cînd am sosit 
in. lontru / nu ne-au slobozit / că porțile 
iera închisă / și cu șanțuri mari cuprinsă / 
Și nemții nu cuteza / |Cătră porți a să 
aduna / Da cei mari ce socote / pre români 
ne trimete / Că ei tocmai de-ar peri / mare 
pagubă n-ar fi / tocrha in poartă ne-au tri
mis / cu un tun mare o gătea de aprins / 
(...) Podul noi pă l-am tocmit / tunu in- 
trinsul am slobozit / și de loc am desle- 
gat / șl în cetate am intrat".

Cronica, scrisă chiar în timpul luptelor 
(după cum reiese din datare) are așadar o 
valoare deosebită, fiind prima care descrie 
in limba română aceste evenimente.

atunci sub adml- 
(raialele dunăre-

Grupaj realizat
Silviu ACHIM
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SOCIALISTA
Panoul fruntașilor pe primele 5 luni

Prezentăm, in continuare, rezultatele obținute in întrecerea socia
listă de alte colective fruntașe de oameni ai muncii clin întreprinderi 
industriale, transporturi, construcții, unități agricole și din domeniul 
circulației mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit 
pe baza indicatorilor prenăzuți in criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, la 31 mai pe primele locuri se situează :

I

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIAUSMULUIJConferința de presă a conducătorului delegației parlamentare palestiniene
ÎN DOMENIUL PRODUCERII 

ENERGIEI ELECTRICE 
PE BAZĂ DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Galați, cu 611,2 puncte.
Locul II : întreprinderea electro- 

centrale Arad, cu 597 puncte.
Locul III: Întreprinderea electro- 

centrale Timișoara, cu 487,9 puncte.
ÎN DOMENIUL 

EXTRACȚIEI ȘI PREPARĂRII 
MINEREURILOR

Locul I : Exploatarea minieră Ve
lei, județul Hunedoara, cu 1 208,1 
puncte.

Locul II : Exploatarea minieră 
Certej. județul Hunedoara, cu 984.6 
puncte.

Locul III : Exploatarea minieră 
Deva, cu 913,1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul I : Uzina „Cablul româ

nesc" — Ploiești, cu 601 puncte.
Locul II : întreprinderea de sir- 

mă. cuie si lanțuri Galati, cu 191,2 
puncte.

Locul III: Combinatul metalurgic 
Cîmpia Turzil, județul Cluj, cu 129,5 
puncte.

ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni geologice și geofizice 
București, cu 687 puncte.

Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Su
ceava. cu 552.6 puncte.

Locul III: întreprinderea de pros
pecțiuni si explorări geologice Har
ghita. cu 497.9 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MAȘINI DE RIDICAT. 

MATERIAL RULANT, 
CONSTRUCȚII NAVALE. 

ECHIPAMENT AERONAUTIC
Locul I : întreprinderea de con

strucții aeronautice Brașov, cu 924,4 
puncte.

Locul II : Întreprinderea „Turbo- 
mecanica" București. cu 826,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea de avi
oane București, cu 618,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE. 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE
I : întreprinderea ..Electro- 
— Tirgu Mureș, cu 610,8
II : întreprinderea de con- 
electrici emailați Zalău, cu

Locul 
mureș" 
puncte.

Locul 
ductori 
576,8 puncte.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
trotimiș" — Timișoara, cu 533.8 
puncte.

ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI. LACURI
Locui I : întreprinderea de pro

duse cosmetice „Farmec" Cluj- 
Napoca, cu 678,4 puncte.

Locul II : întreprinderea de me
dicamente București. cu 610,2 
puncte.

Locul III : întreprinderea de me
dicamente si coloranti „Sintofaxm" 
București, cu 260,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI. 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII. 
AGREGATELOR MINERALE 

PENTRU CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de ma

teriale izolatoare Vaslui, cu 84211 
puncte.

La întreprinderea de prefabricate din beton Craiova

Producție sporită, cu consumuri reduse
Printre colectivele muncitorești 

din industria Doljului fruntașe în 
întrecerea socialistă, lună de lună, 
se numără si cel al întreprinderii 
de prefabricate din beton Craiova. 
Dovada : fată de sarcinile de plan 
„la zi", bilanțul statistic evidenția
ză un spot, lă indicatorul produc- 
ție-marfă. de aproape 10 milioane 
de lei. concretizat, printre altele, in 
mari cantități de beton celular 
autoclavizat. tuburi precomprimate. 
elemente de structură, panouri 
mari pentru locuințe. Este de men
ționat 'faptul că aceste însemnate 
sporuri de producție au fost obți
nute în condiții de eficientă si ren
tabilitate ridicate, cu consumuri re
duse de energie si combustibil. Ast
fel. în perioada care a trecut de ia 
începutul anului s-au economisit 
200 MWh energie electrică și 250 
tone combustibil conventional. 
Dacă mai consemnăm si faptul că 
nomenclatorul de- fabricație al în
treprinderii s-a imbogătit în ultima 
vreme cu noi produse, cum sint 
dalele necesare construcției tronso
nului de tramvai, elemente specifi
ce pentru minerit (bolțarl, casete 
de tunele. ziduri de spriiin) si alte
le. avem o itnaglne mai exactă asu
pra activității de ansamblu a aces
tui harnic colectiv muncitoresc.

în legătură cu factorii care au 
contribuit la obținerea acestor re-' 
zultatc. directorul intreprinderii. 
inginerul George Sollosy, ne-a 
spus :

— în primul rind. as evidenția 
efortul deosebit al întregului colec
tiv pentru onorarea exemplară, la 
timp si de calitate, a contractelor 
încheiate cu beneficiarii noștri. In 
al doilea rind, am acționat și ac
ționăm cu maximă răspundere pen
tru creșterea substanțială a pro
ductivității muncii, indicator de 

. bază care prezintă o depășire de 
9 100 lei pe fiecare om al muncii. 
Am întocmit, in acest scop, un 
minuțios program de măsuri, cu 
consultarea largă a întregului co
lectiv. pentru extinderea mecani
zării și automatizării, in vederea 
reducerii efortului fizic. Merită e- 
vidențiată în acest sens introduce
rea transportului mecanizat al beto
nului pentru fabricarea panourilor 
mari de locuințe si a tuburilor

Locul II : Combinatul de lianți și 
azbociment Bicaz, cu 743.4 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
lianți Brașov, cu .602,1 puncte.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul 1 : întreprinderea de trico

taje Roșiori de Vede, județul Te
leorman. cu 565,4 puncte.

Locul II : Întreprinderea de tri
cotaje. mănuși și ciorapi Agnita, 
județul Sibiu, cu 533.6 puncte.

Locul III : întreprinderea de tri
cotaje „Zimbrul" — Suceava, cu 
327,1 puncte.

VINULUI, BERII, 
AMIDONULUI, 
MINERALE

ÎN INDUSTRIA
SPIRTULUI.

APELOR 
ȘI TUTUNULUI

Locul I : întreprinderea de vinuri 
și șampanie „Zarea" — București, 
cu 1 292 puncte.

Locul II : întreprinderea de vini-, 
ficatie si produse spirtoase Drăgă- 
șani. județul Vilcea. cu 1 089,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea de'țiga
rete București, cu 1 055,6 puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
DE STAT CU PROFIL MIXT
Locul I : întreprinderea de sere 

„30 Decembrie", județul Giurgiu, 
cu 766 puncte.

Locul II : Întreprinderea agricolă 
de stat Codlea. județul Brașov, cu 
707 puncte.

Locul III: întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer. județul Brașov, cu 
682 puncte.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATĂ
Locul I : Stația de cale ferată 

Iași, cu 515,7 puncte.
Locul II : Stația

Ișalnița. județul 
puncte.

Locul III : Stația 
București-Băneasa. cu 465 puncte.

de cale ferată
Dolj, cu 500
de cale ferată

IN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat metalo-chimice Pitești, 
cu 330,9 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare 
Tirgoviște. cu 268 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat, mixtă Luduș, județul 
Mureș, cu 233,6 puncte.

IN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea județea

nă de recuperare si valorificare a 
materialelor refoloslbile Botoșani, 
cu 306 puncte.

Locul- II : întreprinderea jude
țeană de recuperare si valorificare 
a materialelor refolosibile Ialomița, 
cu 295 puncte.

Ixocul III : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile Galați, 
cu 237 puncte.
ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 

ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 
A MĂRFURILOR

Locul I : Uniunea județeană 
Neamț, cu 770,3 puncte.

Locul II : Uniunea județeană 
Dîmbovița, cu 770,2 puncte.

Locul III : Uniunea județeană Bi
hor. cu 721.8 puncte.

precomprimate în camerele de tra
tament, cu ajutorul cărucioârelor 
autopropulsate. Tot prin forțe pro
prii am realizat o mașină pentru 
îndreptat bornele de metal rezul
tate din tăierea betonului celular 
autoclavizat. precum șl alte dispo
zitive și mecanisme ce reduc sim
țitor efortul fizic al muncitorilor. 
Am introdus la fiecare loc de 
muncă rigori privind, folosirea in
tensivă a zestrei tehnice din dota
re. Un argument : indicele de fo
losire a mașinilor si utilajelor a 
ajuns la 92,9 la sută, față de 85,5 
la sută cit a fost planificat.

Străbatem spatiile de producție 
ale întreprinderii. Pretutindeni 
muncă bine organizată. La fieca
re loc de producție — grijă spo
rită pentru a produce cit mai mult, 
cu cheltuieli cit mai reduse.

— Să producem mai mult, fără 
rabat de la calitate și in condi
ții superioare de eficiență econo
mică. aceasta este deviza muncii 
noastre — ne spune Ion Radulescu, 
șeful secției tuburi precomprima
te. Că ne ținem de cuvint o do
vedește și faptul că. de la începu
tul acestui an. am livrat beneficia
rilor noștri peste 3 900 metri ' de 
tuburi precomprimate. peste pre-

Conducătorul delegației parlamen
tare palestiniene, șeicul Abdul Ha
mid Al-Sayeh, președintele Consiliu
lui Național Palestinian, 

in țara noastră la 
Adunări 
cu reprezentanți ai 
Agenției române de 

Agerpres și. Radiotelevi-

care efdc-
Naționale,

tuează o vizită 
invitația Marii 
S-a intiinit, joi, 
presei centrale, 
presă 
ziunii.

Oaspetele și-a . exprimat pro
funda satisfacție fată de primi
rea de către președintele. Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a delegației par
lamentare palestiniene. Primirea a 
constituit o excelentă expresie a re
lațiilor existente intre O.E.P. și 
România. Președintele Consiliului 
Național Palestinian a reliefat pe 
larg aprecierile deosebite de care se 
bucură preocuparea susținută a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
o soluționare justă și durabilă a si
tuației din Orientul Mijlociu, inclu
siv a ’ problemei palestiniene. De 
aceea, a arătat el, poporul palesti
nian, O.E.P. au salutat cu multă 
căldură propunerea României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
organizarea unei conferințe interna
ționale, care să discute toate as
pectele conflictului din zonă și, în-

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, a trimis 
o telegramă cancelarului federal al 
Republicii Austria. Franz Vranitzky. 
prin care îi adresează cordiale feli
citări și cele mai bune urări cu oca-

Cronica zîtei
Plecarea delegației militare 

a R.S.F. Iugoslavia
Joi după-amiază. delegația mili

tară a R.S.F. Iugoslavia, condusă de 
amiralul de flotă Branko Mamula. 
Secretarul federal pentru apărarea 
națională a R.S.F. Iugoslavia, care a 
efectuat o vizită în tara noastră, a 
părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții iugoslavi au fost salutați de 
generalul-colonel Vasile Milea. mi
nistrul apărării naționale al Republi
cii Socialiste România, de adiuncti ai 
ministrului, de generali si ofițeri su
periori.

Au fost de față Milos Melovski, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, membri ai ambasadei.

Joi a avut loc la Academia „Ște
fan Gheorghiu" încheierea cursurilor 
'seriei I curs seral a Institutului 
central de pregătire a cadrelor de

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 20 iunie, ora 21 — 23 iu
nie, ora 21. In țară : Vremea va fi 
călduroasă mai ales în prima parte a 
intervalului. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi locale care vor avea mai 
ales' caracter de aversă însoțite și de 
descărcări electrice și izolat de grin
dină in nordul țării șl în zonele de 
deal și de munte, îndeosebi în cursul 
după-amiezelor. In celelalte regiuni 
aversele de ploaie vor fi izolate, vîn- 
tul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 12 și 22 de grade, iar cele maxi
me, în general, între 24 șl 32 de grade. 
In București : Vrețnea va fi călduroasă . 
cu cerul variabil, favorabil aversei de 
ploaie după-amiaza. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperatura mi
nimă 16—19 grade, maxima 29—31 de 
grade.

vederile de plan, in condițiile in 
care am economisit importante can
tități de sirmă pentru beton pre
fabricat și am redus cheltuielile 
materiale.

O grijă cu totul deosebită ma
nifestă specialiștii întreprinderii 
pentru gospodărirea judicioasă a 
materiei primo și materialelor, pen
tru reintroducerea in circuitul pro
ductiv a materialelor refolosibile. 
în acest scop, la secția de beton 
celular autoclavizat s-au adus mo
dificări procesului de producție in 
vederea «folosirii condensului și r 
aburului ce rezultă din procesul de 
tratare. Condensul recuperat se fo
losește la prepararea șlamului de 
beton celular autoclavizat. iar a- 
burul se reintroduce în procesul de 
producție. De asemenea, resturile 
de toreret șînt acum «folosite in 
procesul de fabricare a elemente
lor prefabricate armate pentru lo
cuințe. iar tablele și profilele me
talice. de la tiparele metalice ca
sate. se folosesc ca elemente me
talice înglobate în beton, pe a- 
ceastă cale obținîndu-se importante 
economii de metal.

Nicolae BABALĂU 
corespondentul „Scinteii" 

deosebi, problema palestiniană. Re
marc, a subliniat interlocutorul, că 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
fost primul șef de stat.care a avan
sat o astfel de propunere, încă din 
anul 1978, și consider că această ini
țiativă este singura care poate duce 
la o soluționare justă a complicate
lor probleme din regiune, inclusiv a 
situației poporului palestinian. El 
și-a exprimat speranța că demersu
rile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu în problemele 
Orientului Mijlociu, ale păcii în ge
nerai, se vor solda cu rezultate bune, 
concrete. Conducătorul delegației a 
evidențiat bunele raporturi existente 
între parlamentele palestinian și 
român, conlucrarea lor strînsă. atît 
pe plan bilateral, cit și internațional.

Șeicul Abdul Hamid Al-Sayeh a 
adresat mulțumiri pentru ospitalita
tea de care s-a bucurat De tot 
parcursul vizitei în România, arătind 
că a fost impresionat de realizările 
deosebite obținute de poporul român 
în toate domeniile de activitate, de 
modul cum se acționează pentru în
făptuirea îndrăznețelor programe de 
dezvoltare economico-socială elabo
rate. sub directa conducere a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, de 
partidul și statul român.

zia numirii sale in această funcție, 
în telegramă este exprimată convin
gerea că raporturile de colaborare 
dintre guvernele celor două țări se 
vor extinde in continuare, în folo
sul reciproc, al cauzei păcii și înțe
legerii in Europa și în lume.

conducere din economie și adminis
trația de stat.

La încheierea festivității de înmi- 
nare a diplomelor, participanții au 
adoptat o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care iși ex
primă angajamentul de a munci cu 
întreaga energie și capacitate pentru 
transpunerea în viață a celor învă
țate în cadrul Academiei, pentru în
făptuirea neabătută a politicii parti
dului, a orientărilor ’și sarcinilor sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. ★

Joi dimineața, navele americane 
„Coronado" și „Pharris", care au e- 
fectuat o vizită în portul Constanța, 
au părăsit apele teritoriale româ
nești. Pe timpul cit s-a aflat în țara 
noastră, conducătorul marșului, vice
amiralul Frank B. Kelso, însoțit de 
un grup de ofițeri americani, a fost 
primit de general-colonel Vasile 
Milea, ministrul . apărării naționale 
al Republicii Socialiste România.

La primire a fost prezent Roger 
Kirk, ambasadorul S.U.A. în țara 
noastră.

Membrii echipajelor au vizitat 
monumente istorice și obiective cul- 
tural-turistice din municipiul Con
stanța și de pe litoralul românesc 
al Mării Negre.

BUZ&U : Producție suplimentară cu consumuri reduse
Angajat cu toate forțele în ampla 

întrecere socialistă ce se desfășoară 
pentru îndeplinirea planului pe 
1986 și a programului suplimentar 
dai prbducție, harnicul colectiv de 
oameni ai muncii de la întreprin
derea de utilaj tehnologic Buzău 
obține noi și importante succese. 
Astfel, in perioada care a trecut 
din acest an, planul la producția- 
marfă industrială a fost depășit' cu 
circa 13 milioane lei. De aseme
nea* * s-au realizat și livrat supli
mentar beneficiarilor interni și par-

Seori. între așezările de pe țărmuri 
opuse de riuri legătura o fac doar 
bărcile, iar între cele de pe margini 
de fluvii doar bacuri matusalemice, 
cu mers de melc, greoi, poticnit in 
valuri, bacuri mereu sufocate de 
oameni și de mașini, sufocînd la 
rindu-le o circulație pe care ar tre
bui s-o înlesnească. Nimic mai fi
resc ca. între programele dezvoltării 
țării, cel al edificării de poduri 
să-și aibă un relief aparte.

Am văzut, traversînd Vietnamul 
de la nard la sud, multe poduri 
noi sau in lucru. Dintre țoale, în
dată după podurile-monumente ale 
Hanoiului, am așeza podul de pe 
riul Cam. dat in folosință in 1984, 
care leagă centrul industrial al 
Haifongului de capitală, și mai 
ales podul de pe Ghep („Riul Ca
lului"), unul din cele mai viforoase 1 
riuri vietnameze, veșnic fierbînd 
cum fierbe Dunărea la Cazane, care 
taie drumul național nr. 1, plecat 
din Hanoi să întilnească metropola 
Sudului, orașul Ho Si Min (vechiul 
Saigon). Ultimul pod d fost predat 
circulației rutiere anul trecut si, ca 
și primul, nu-i un pod mare, lun
gimea, lui e de 202 metri, dar cu 
un rost economic de primă mină, 
cu o arhitectură modernă și cu o 
„punere în pagină" — în pagina 
unui peisaj dramatic — de o unică 
și tulburătoare forță. Un peisaj în 
care nu numai apele fierb, ci și 
țărmurile, halucinante îngrămădiri 
de bolovani ciclopici, dintotdeauna 
ocoliți de oamenii temători să nu 
se prăvale asupră-le. Lupta con
structorilor cu viforul apelor a fost 
dublată de o altă luptă, nu mai 
puțin înverșunată, ca să prindă in 
chingi aceste haotice și febrile țăr
muri. Ai zice că omul, aici, a sur
prins timpul și spațiul într-o clipă 
de somn ; altfel cum să fi impus

• începind de astăzi și pînă du
minică, 22 iunie, la poligonul „Tu
nari" din Capitală -se vor desfășura 
Campionatele internaționale de tir 
ale României, concurs contînd pentru 
„Cupa Mondială", la care și-au 
anunțat participarea sportivi și spor
tive din 15 țări : Albania, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Egipt, Elveția, Grecia, 
Franța, Italia, Iugoslavia. Kenya. 
Peru, Polonia, Turcia, U.R.S.S. și 
România.

Paralel se. vor disputa întrecerile 
Campionatului balcanic, competiție 
ce împlinește, in 1986, 50 de ani.

Din ioturile tării noastre fac parte, 
printre alții, Anișoara Matei, Silvia 
Kaposztay. Maria Macovei, Comeliu 
Ion, Liviu Stan, Ilie Codreanu, Sorin 
Babii și Constantin Stan.

Vineri, î._ ... 
sînt programate 
liber, 
pușcă 
sport

• Pe. stadionul „Corregidora" din 
Queretaro, in ultimul meci al optimi
lor de finală ale Campionatului mon
dial de fotbal din Mexic,' echipa 
Spaniei a învins cu scorul de 5—1 
(1—1) formația Danemarcei. Fotba
liștii danezi au, deschis scorul. în 
minutul 32, prin Jesper Olsen, care - 
a transformat o lovitură de la 11 m, 
golurile echipei spaniole fiind înscrise 
de Butragueno (min. 43, 56. 79 și 89 
— ultimul din pcnalti) și Goicoet- 
chea (min. 69, din lovitură de 
11 m).

• „Deloc marcați de faptul 
a fi trecut de la altitudinea de 518 
de la Monterrey la cei 2 240 m_
capitalei mexicane — arată agenția 
France Presse — englezii și-au de
monstrat încă o dată progresul, după 
un început de competiție destul de 
dificil. Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost din nou Gary Lineker, 
autorul a două gaiuri (min. 32 si 
72), cel de-al treilea punct al elevi
lor iui Bobby Robson fiind marcat 
de Beardsley (min. 56). Cu acest 3—0 
în dauna echipei Paraguayului, An
glia obține al doilea succes consecu
tiv cu scorul de 3—0, iar „sfertul" de 
finală cu Argentina, ce se va dispu
ta duminică pe stadionul „Azteca", 
se anunță deosebit de interesant".

• Declarații după ultimele partide 
ale optimilor de finală, disputate 
miercuri : Sepp Piontek (antrenorul 
Danemarcei) : „Cînd conduci cu 1—0 
trebuie să păstrezi balonul, dar ju
cătorii mei au vrut să-și demonstreze 
cu orice preț valoarea, ceea ce nu 
se face oricînd și oricum în „Cupa 
Mondială". Sînt de părere că forma
ția spaniolă a fost mai bună astăzi, 
dar scorul mi se pare prea sever. 
Trebuie să spun, în încheiere, că am 
pierdut datorită propriilor noastre 
greșeli". Miguel Munoz (antrenorul

DE LA C. E. C.
înscrierea dobînzilor 

in libretele de economii
în

dobindă și ciștiguri. 
ciștiguri în autotu- 
și pentru . ' ' " 
cfobinzile se

celelalte 
acordă

si filialele C.E.C.. 
autori- 
anului 
pentru

afișate 
eeono- 

de nu- 
pentru

înscrierea anuală a dobînzilor 
libretele de economii materializea
ză unul din principalele avantaje 
acordate de Casa de Economii și 
Consemnațiuni : sporirea sumelor 
depuse Ia C.E.C. prin dobinzi.

Unitățile C.E.C. din întreaga 
tară continuă să înscrie dobînzile 
cuvenite titularilor pentru depune
rile efectuate pină la data de 
31 decembrie 1985 pe librete de 
economii cu dobindă la vedere și 
pe termen, cu ......................
cu dobindă și 
risme, precum 
librete la care

• în numerar.
Sucursalele 

precum și agențiile C.E.C. 
zate înscriu in tot cursul 
dobînda cuvenită titularilor 
depunerile efectuate pe libretele 
de economii la care dobindă se a- 
cordâ in numerar.

în unitățile C.E.C. sint 
simbolurile libretelor de 
mii (primele două grupe 
mere menționate pe libret) ,____
care unitatea respectivă efectuează 
înscrierea dobinzilor.

Venind in sprijinul depunători
lor, Casa de Economii și Consem- 
națiuni a luat măsuri menite să 
înlesnească înscrierea dobinzilor 
prin deplasarea la unitățile C.E.C. 
din mediul sătesc a personalului 
de la sucursale și filiale. în ace
lași timp, depunătorii de la sate 
au posibilitatea de a preda libre
tele la unitățile C.E.C. existente 
in aceste localități, care le trimit 
pentru înscrierea dobinzilor unită
ților C.E.C. unde se țin fișele de 
cont ale libretelor respective. La 
depunerea libretelor, titularilor li 
se eliberează adeverințe de pri
mire. urmînd ca. după înscrierea 
dobinzilor, titularilor respectivi să 
le fie restituite libretele care le 
aparțin. Este important de reținut 
că depunerea libretelor pentru în
scrierea dobinzilor se poate face 
și la unitățile poștale, precum și la 
cooperativele de credit autorizate 
să efectueze operații C.E.C.

Pentru inscrierea dobinzilor cu
venite pentru sumele depuse in 
conturile curente personale, titula
rii acestora nu trebuie să se pre
zinte la unitățile C.E.C. deoarece

Șantiere în „tara, dintre ape“
„Un pod, / Ca o pasăre plutitoa

re / Intre inimă și rostire"... Ve
chiul cîntec popular vietnamez ni 
s-a revelat prima oară, în suava-i 
substanță vegheată de adinei înțe
lesuri, in fața podurilor Hanoiului.

Intre modernul (construit acum 
cițiva ani) aeroport al Hanoiului și 
metropola de pe Fluviul Roșu, cale 
de vreo 40 de kilometri, peisajul, o 
vreme, nu-ți spune nimic, adică îți 
spune multe, dar nimic care să pre
vestească marele fapt constructiv 
care va urma. Pînă la urmă, chiar 
și din acest peisaj alegi doar tria
turi. Slalomul automobilului prin- 
tr-un trafic rutier extrem de dens 
—’ printre bicicliști, pietoni, autobu
ze. căruțe trase de bivoli, bărbați si 
femei călărind aceleași blajine si 
harnice patrupede, copii zburdal
nici ca niște iezi, țîsnind din căsu
țele de pe margini — te tine prea 
încordat pe o șosea pe care ar fi 
trebuit s-o străbați cu pasul, ca să 
te poți umple de tot farmecul locu
rilor, Contrastul dintre verdele crud 
al orezăriilor, răsărind în golurile 
dintre casele împletite din lut și 
bambus, și roșul mineral al solului 
(sintem pe țărmul Fluviului Roșu !), 
cocotierii infipți in cer. drepți, lu- 
necoși și subțiri ca niște gigantice 
luminări cu flacăra verde in virf. 
miraculosul cer fără nifi un nor al 
amurgului de tropice, trecind de la 
o clipă la alta, prin toate nuanțele 
metalului care se topește, totul 
fuge, dezvelindu-ți alt unghi si altă 
culoare, mai înainte ca prima sen
zație să te umple deplin. Te crezi, 
o clipă, dincolo de timp, sau într-o 
oază încremenită a timpului, in 
Vietnamul etern. neclintit din 
coerenta de rocă a evilor. in care 
timpul n-are ce căuta.

Si deodată, într-o fulgerătoare 
răsturnare de planuri, podurile.

Două mari și moderne poduri 
preiau fuga vehiculelor peste Flu
viul Roșu, deschizindu-se ca triuni- 

' fale arcuri spre capitală. Primul, 
podul „Thang Long" (numele vechi, 
milenar, al Hanoiului), lung de 5,5 
km, cu două niveluri (pentru mașini 
și trenuri) și cu masive picioare de 
beton și otel scufundate pină la 30 
de metri sub ape. a fost inaugurat 
în 1983, la cinci ani de la debutul 
construcției. Ăl doilea, podul 
„Chuong Duong“ (nume si el isto
ric), lung de 1,25 km, rezervat ex
clusiv automobilelor, cu picioare 
si mai adine înfipte in fluviu (pină 
la 40 de metri !), a fost predat cir
culației anul trecut, la capătul a 20 
de luni și 20 de zile de construcție. 
Cel pe care-l străbatem e „Thang 
Long", podul „vechi". Zburăm cu 
mașina prin etajul superior, dede
subt zboară trenuri, deoparte și de 
alta zboară alte mașini (podul are 
6 benzi de circulație) și, ajunși la 
capăt, oprim, ca Să contemplăm edi
ficiul de jos. de pe fluviu. E. cil 
adevărat, o construcție de o somp
tuoasă pregnantă în peisaj, sub.ju- 
gind marele fluviu al Nordului 
vietnamez prin masivitatea, dar și 
prin gratia ei, o operă de inspirată

tenerilor externi 106 tone utilaje 
pentru industria chimică, în con
dițiile sporirii productivității mun
cii cu 3 000 lei pe persoană și în
registrării unor importante econo
mii de metal — 220 tone, energie 
electrică — 90 MWh și combustibil 
convențional — 65 tone. Toate a- 
ceste realizări sint urmarea fireas
că a aplicării consecvente a unui 
riguros program de măsuri privind 
organizarea și modernizarea pro
ducției. (Stelian Chiper, corespon
dentul „Scinteii").

dobînda aferentă se adaugă auto
mat la soldurile existente in con
turi.

Stimulent permanent care deter
mină sporirea numărului depună
torilor la C.E.C., dobînzile acorda
te pe toate instrumentele de eco
nomisire contribuie la ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

bine ce

să eco- 
care, pe

Avantajele economisirii 
pe libretul de economii 
cu dobindă și ciștiguri

Varietatea instrumentelor de 
economisire puse la dispoziția 
populației de către Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni oferă po
sibilitatea ca fiecare cetățean să 
aleagă, in vederea economisirii, pe 
acela care răspunde mai 
rințelor sale.

Cetățenilor care doresc 
nomisească pe un libret 
lingă dobînda anuală, le acordă și 
șansa să obțină prin trageri la 
sorți și un ciștig. Casa de Econo
mii și Consemnațiuni le prezintă 
astăzi libretul de economii cu do
bindă și ciștiguri.

Avantajul specific al depuneri
lor pe acest libret constă in faptul 
că din dobindă anuală de1 3,5 la 
sută. 0,5 la sută se atribuie sub 
formă de ciștiguri in bani, iar 3,0 
Ia sută se acordă in numerar fie
cărui depunător prin inscrierea in 
libret. Ciștigurile. ale căror valori 
sînt cuprinse intre 50 000 de lei și 
500 de lei. se acordă prin trageri 
la sorți trimestriale Ia care parti
cipă libretele care au in cursul 
trimestrului pentru care se face 
tragerea la sorți un sold mediu 
trimestrial de cel puțin 50 de Iei și 
care nu au fost, lichidate în cursul 
trimestrului respectiv.

Ciștigurile ieșite la sorți se a- 
cordă integra! libretelor de econo
mii care au un sold mediu trimes
trial egal cu cel puțin "10 la sută 
din valoarea cijtigurilor. Dacă sol
dul mediu trimestrial este mai mic 
de 10 la sută din valoarea ciștlgu- 
lui se acordă un ciștig de 10 ori 
mai mare decît soldul mediu tri
mestrial al libretului.

De reținut că emiterea, depune
rile ulterioare și restituirile la li
bretele de economii cu dobindă și 
ciștiguri se pot efectua la oricare 
unitate proprie C.E.C. sau manda
tară autorizată. 

arhitectură, care face ca piatra să 
devină ușoară, iar oțelul aerian. S-a 
lucrat la ea. ni se povestește, și cu 
tehnica veacului, dar și. pentru gră
birea lucrărilor, cu truda miilor de 
oameni care au sfărîmat, cu ciocane 
și dălți, piatra adusă din munte, au 
purtat-o, cale de kilometri, pe spi
nările încovoiate sub cobilițe, au 
cernut cu ciurul nisipul fluviului, 
l-au ales, l-au zvintat, l-au turnat 
in gropile de beton. Eforturi mari, 
eforturi aspre, dar răscumpărate 
din plin de operă.

Vietnamul e o tară de ape. o 
uriașă încrengătură de fluvii, riuri, 
torente, izvoare, piraie, canale, 
peste care punțile (cite au rămas de 
la colonialiști, cite s-au salvat de 
bombele războiului încheiat acum 11 
ani) s-au vădit, in anii socialismu
lui. prea puține si fără putere, 
prea covîrșite de nevoile economice 
Si de nevoile vieții oamenilor. De-

însemnări de călătorie 
din R. S. Vietnam 

INFORMAȚII SPORTIVE 
Sportivi români în întreceri internaționale

în prima zi de concurs, 
—‘.j probele de pistol 

pușcă liberă 60 focuri culcat, 
standard 60 f. culcat, pistol 

și primele manșfe la talere.

FOTBAL

' Semifinalele „Cupei României” se dispută mîine
Meciurile semifinale ale „Cupei 

României" la fotbal se dispută mîi
ne, sîmbătă, începînd de la ora

Campionatul mondial din Mexic

la

de 
m 
ai

clocotului acestora masivele geo
metrii de beton, recile seînteieri de 
oțeluri, înălțimile dominatoare ale 
construcției ?

Podul de pe „Riul Calului" este 
unul din cele 82 de poduri rutiere 
(și unul din cele 6. de peste 200 de 
metri lungime) inaugurate in Viet
nam anul trecut. O armată de 45 000 
de constructori de poduri, munci
tori și specialiști, in covirșitoare 
majoritate calificați în ultimii 10 
ani, deci oameni tineri, temerari și 
energici, trudesc să ridice punți 
tefere peste ape, dăruind așezărilor 
riverane, sugrumate de izolare, res
pirație și comunicare cu lumea.

In sudul țării, în regiunea ce în
conjoară orașul Satdec, am traver
sat o seanță de riuri și de canale 
de irigație pe poduri — recent con
struite — din lemn. Piatra e rară 
pe-aici, la fel metalul, s-a apelat 
de aceea la lemn, același lemn care, 
in chip de arbore răsturnat, închi
puie din veac „podul" locului. În
jghebarea noilor poduri din lemn, 
unele de proporții, e un întreg și 
complicat travaliu, nu numai prin 
pretențiile lucrării, care obligă la 
îmbinarea fragmentelor arboroase 
intr-o structură de tăria și densita
tea betonului, dar și prin efortul 
uman, prin truda adesea penibilă, 
de uzură, încorporată in operă. 
Ciocanul pneumatic, macaraua mo
dernă sau lansatorul de grinzi sînt 
oaspeți mai rari ai unor astfel dd 
șantiere, prea modeste ca să concu
reze creații precum cele amintite 
mai sus, unde utilajul modern e 
infinit mai util. Drept care toporul, 
ferăstrăul și dalta cu buze lucii, 
subțiate de folosință, și cu cozi ca 
de fildeș vechi. îngălbenite de tre
cerea prin mîinile generațiilor, ră
mân aici uneltele de toată ziua. Pe 
drumul dintre Saidec și orășelul 
Cao Lanh am văzut cum, la opera
țiile subacvatice legate de ridicarea 
unui pod, trebăluiau. alături de 

. scafandri, și niște inși al căror 
„echipament" era doar slipul înotă
torului și o țeavă de trestie. Fă
ceau ce făceau și scafandrii, resni- 
rînd Insă nu oxigenul unei butelii 
spinzurate de git, ci aerul de la su
prafața apei, sorbit prin lunga țea
va de trestie, după o știință trans
misă din tată-n fiu. O știință care, 
în ținuturi deseori înecate de apele 
umflate de ploi, l-a ajutat pe local
nic să reziste sub vitregii și să iasă, 
cînd acestea se retrăgeau, deasu
pra, cu pătratul ogorului lui de orez 
sau al universului lui. In timpul 
agresiunii imperialiste, avioane
le, prevăzute cu detectoare cu 
infraroșii, ii căutau zadarnic prin 
junglă pe luptătorii care, respirind 
prin țevi de trestie, se ascundeau 
sub ape, inexpugnabili la ochiul 
vrăjmaș al razelor.

„Un pod, / Ca o pasăre plutitoa
re / Intre inimă și rostire"... Ini
mile constructorilor noului Vietnam 
șe rostesc, prin astfel de opere, 
pentru prezentul și viitorul țării.

Ilie PURCARU

• în cadrul concursului interna
țional de atletism de la Varșovia, 
sportiva româncă Mariana ’ Stănescu 
a cîștigat proba de 800 m, cu timpul 
de 2’00”49/100, fiind urmată de Adnan 
Fakim (Maroc) — 2’01”19/100.

Liviu Giurgian s-a clasat pe locul 
doi în proba de 110 m garduri în 
13”75/100. iar discobolul Ion Zamfi- 
rache a ocupat de asemenea locul 
secund, cu rezultatul de 61,24 m.
• Disputată pe traseul Trebinje — 

Mostar, etaoa a 4-a a turului ciclist 
al Iugoslaviei a fost cîștigată de iu
goslavul Alexander Milenkovici (125 
km în 3h 03’53”). Pe Jocul 4, în ace
lași timp cu învingătorul, a sosit ci

clistul român Gheorghe Butaru. In 
primul pluton se aflau alți doi ci
cliști români, Nicolae Aldulea și Du- 
mitrache Ologu. In clasamentul ge
neral conduce Jure Pavlici (Iugo
slavia), urmat de coechipierul 
Srecko Glivar la 1’05”.

său,

17,30, astfel : Jiul — Steaua (la 
troșani) și Victoria 
stadionul ,,Dinamo"

— Dinamo 
din Capitală).

Pe- 
<pe

prima repriză
Ia pauză

Spaniei) : „După 
dominată ușor de danezi, ____
am schimbat un jucător (Salinas cu 
Eioy) și am modificat tactica. 
Ambele hotărîri au dat rezultatele 
scontate, noi profitînd și de înlocui
rea în echipa adversarilor a unui 
fundaș cu un atacant. Cred că ziua 
cea mai mare a carierei mele abia de 
acum încolo trebuie așteptată..." ; 
Emilio Butragueno (autorul a patru 
goluri în meciul Spania — Danemar
ca) : „Nu mă simt o vedetă, multi 
alți jucători sînt mai buni decît , 
mine. Titlul de golgheter al campio
natului nu mă interesează, ceea ce 
contează este ca echipa Spaniei afi 
avanseze cit mai mult în competiție. 
Nu cred că vom cîștiga titlul. Astăzi 
am jucat cu toții bine,-dar nici un 
meci nu seamănă cu altul, și forma
ția Belgiei se anunță un adversar 
dificil" Bobby Robson (antrenorul 
Angliei) : „Echipa a jucat bine, a 
dat dovadă de stăpînire, iar contra
atacurile au funcționat ireproșabil. 
Am fi putut marca încă 2—3 goluri. 
Toți, jucătorii au arătat o excelentă 
condiție fizică" : Cayetano Re (an
trenorul Paraguayului) : „Paraguayul 
a avut o evoluție bună' la această 
„Cupă Mondială", și cred că prezența 
în faza a doua a fost meritată. 
Anglia a făcut un meci mare, care, 
cred, a plăcut tuturor. Nu-i nici o 
rușine să fii învins de asemenea 
fotbaljști precum tei englezi".
• Programul sferturilor de finală 

ale Campionatului mondial de fotbal 
din Mexic este următorul : sâmbătă, 
21 iunie. Brazilia — Franța (stadionul 
..Jalisco" din Guadalajara) si Mexic 
— R.F. Germania (stadionul „Tecno- 
logisco" din Monterrey), iar dumini
că, 22 iunie. Argentina — Anglia 
(stadionul „Azteca" din Ciudad de 
Mexico) si Belgia — Spania (stadio
nul „Cuauhtemoc" din Puebla).



DUPĂ CONSFĂTUIREA COMITETULUI POLITIC CONSULTATIV 
Al STATELOR PARTICIPANTE LA TRATATUL Ol LA VARȘOVIA 

înaltă apreciere a rezultatelor consfătuirii
SOFIA 19 (Agerpres). — Comitetul 

Central al Partidului Comunist Bul
gar a dat o înaltă apreciere conclu
ziilor Consfătuirii Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
desfășurată în zilele de 10—11 iunie 
la Budapesta, se subliniază în comu
nicatul plenarei C.C. al P.C.B. Ple
nara, informează agenția B.T.A., a 
reafirmat sprijinul deplin al comu
niștilor bulgari față- de aprecierea 
făcută de participanții la Consfătui
rea de la Budapesta potrivit căreia 
in lumea contemporană singura al
ternativă rațională pentru salvarea 
civilizației umane o reprezintă 
coexistenta pașnică. între state cu 
sisteme sociale diferite, lichidarea 
deplină a armelor nucleare si clasice, 
instaurarea unei păci trainice oe Pă- 
mint și în Casmos.

BERLIN 19 (Agerpres). — Biroul 
Politic al C.C. al P.S.U.G.. Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri ale 
R.D. Germane au aprobat integral și 
pe deplin rezultatele Consfătuirii de 
la Budapesta a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia. în decla
rația comună dată publicității la 
Berlin se subliniază, hotărîrea R.D.G. 
de a acționa pentru înfăptuirea hotă- 
ririlor adoptate de consfătuire. în 
document se subliniază că noile pro

puneri ale statelor membre ale Tra
tatului de la Varșovia sint destinate 
reducerii confruntării militare în 
Europa și asigurării securității tutu
ror popoarelor.

PRAGA 19 (Agerpres). — Prezi
diul C.C. al P.C. din Cehoslovacia și 
Guvernul R.S Cehoslovace au discu
tat rezultatele Consfătuirii Comite
tului Politic . Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, care a avut loc la Budapesta, 
relatează agenția C.T.K.

Prezidiul C.C. al P.C. din Ceho
slovacia și Guvernul R.S. Cehoslo
vace au exprimat deplinul lor acord 
cu propunerile cuprinse în Apel, a- 
rătînd totodată că sprijină hotărîrile 
consfătuirii privind întărirea și a- 
dincirea colaborării dintre țările so
cialiste.

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — Bi
roul Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez a exami
nat și a aprobat pe deplin rezulta
tele Consfătuirii Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia. 
Polonia, relatează agenția P.A.P., va 
face tot ce este posibil pentru reali
zarea propunerilor conținute în Ape
lul adoptat la consfătuire cu privire 
la reducerea trupelor și armelor con
venționale din Europa.
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ANUL INTERNAȚIONAL gv 
al păcii |WI

I
Luări de poziție în favoarea interzicerii generale 

și totale a experiențelor cu arma nucleară
BONN 19 (Agerpres). — Membrii A organizațiilor pentru apărarea păcii i din orașul Borken, landul Renania 

' de Nord — Westfalia, au adresat 
A guvernului vest-german apelul de a 
i acționa in direcția interzicerii ge- 
’ nerale și totale a experiențelor cu 

arma nucleară. In document se 
cere ca în fața intereselor marelui 
capital și a cercurilor militare să 
primeze grija pentru viitorul co
piilor, pentru supraviețuirea pla
netei noastre.

Comunicatul și Apelul țărilor participante
— difuzate la O.N.U. ca documente oficiale
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 

— La O.N.U. au fost difuzate ca do
cumente oficiale ale Adunării Gene
rale și Consiliului de Securitate tex
tele Comunicatului Consfătuirii Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, care a avut loc la Buda

pesta în perioada 10—11 iunie 1986, 
precum și Apelul statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia către 
statele membre ale N.A.T.O., către 
toate țările europene, cu privire- la 
un program de reducăre a forțelor, 
armate și armamentelor convențio
nale in Europa.

TUNIS: Congresul al Xll-lea al Partidului 
Socialist Desturian

TUNIS 19 (Agerpres). — Joi s-au 
deschis la Tunis lucrările celui de-al 
Xll-lea Congres al Partidului Socia
list Desturian. Participă peste 1000 
delegați, precum și invitați de peste 
hotare. Partidul Comunist Român 
este reprezentat de tovarășul Con
stantin Radu, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în ședința de deschidere a luat cu- 
vintul Habib Bourguiba, președinte

le Republicii, președintele P.S. Des
turian.

Raportul politic a fost prezentat de 
secretarul general al partidului, pri
mul ministru al guvernului, Moha
med Mzali.

Printre problemele aflate pe agen
da de lucru a congresului se numă
ră examinarea activității P.S. Des
turian în ultimii cinci ani și a sar
cinilor partidului in domeniul poli
ticii interne și externe.
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LONDRA 19 (Agerpres). — Potri
vit. unui sondaj de opinie realizat 
de Institutul Marplan din Londra, 
84 la sută din electoratul britanic 
este in favoarea încetării experien
țelor nucleare de către Marea Bri
tanie și S.U.A. Persoanele consul
tate sint, de asemenea, de părere că 
incitarea testării armelor atomice 
trebuie să fie însoțită de negocieri 
asupra unui tratat privind interzi
cerea completă a tuturor experien
țelor cu arma nucleară.

Pentru promovarea destinderii în Europa
VIENA 19 (Agerpres). — lntr-un 

interviu acordat ziarului „Neues 
Arbeiter Zeitung", ministrul aface
rilor externe al Austriei, Peter 
Jankowitsch, s-a pronunțat pentru 
o politică de destindere internațio
nală, menționînd că aceasta trebuie 
să conducă la dezvoltarea relațiilor 
țării sale atit cu țările socialiste.
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cit și ed țările europene occidenta
le. Ministrul de externe a adăugat 
că Austria trebuie să-și aducă 
mereu contribuția la promovarea ț 
destinderii in Europa. Politica noas- ' 
tră in Europa trebuie să se dez
volte in ambele direcții, a precizat 
șeful diplomației austriece.

Apel la intensificarea eforturilor 
pentru înfăptuirea dezarmării

LIMA 19 (Agerpres). — Partici
pantele la cea de-a XIII-a confe
rință a organizației de femei a In
ternaționalei socialiste, desfășurată 
la Lima, au adresat guvernelor,

partidelor politice și opiniei publi
ce internaționale apelul de a-și in
tensifica eforturile în direcția 
dezarmării, p'entru salvarea plane
tei de la o catastrofă nucleară.

NU - bazelor militare străine !
ANKARA 19 (Agerpres). — Lo

cuitorii din zona Karapanar, aflată 
in apropierea orașului Konya, din 
Turcia au protestat împotriva pla
nurilor de transformare a acestei 
regiuni intr-un poligqn militar al 
N.A.T.O. Locuitorii • din satele ce

urmează să fie evacuate în acest 
scop au declarat că refuză să-și 
părăsească locurile natale și să ce
deze pămintul lor pentru construi
rea poligonului, informează 
„Hurriyet".

ziarul

ORIENTUL
BEIRUT 19 (Agerpres). — Schim

buri de focuri în care au fost antre
nate tunurile de pe tancuri, artile
ria și rachete s-au produs din nou 
joi în zona taberelor de refugiați pa- ' 
lestinieni din sudul Beirutului intre 
combatanți palestinieni și milițiile or
ganizației Amal, informează agen
țiile U.P.I. și Reuter. Surse ale poli
tiei libaneze au afirmat că două per
soane au fost ucise și nouă au fost 
rănite in timpul ciocnirilor înregis
trate in cursul, dimineții.

Pentru prima oară de la reizbuc- 
nirea luptelor dintre palestinienii 
din taberele de la sud de Beirut și 
milițiile organizației Amal. repre
zentanții celor două părți s-au in- 
tilnit și au avut convorbiri directe 
pentru a se pune capăt incidentelor 
armate, anunță agenția United Press 
Internațional, citind postul de radio 
Beirut. O primă decizie luată in ca
drul acestor negocieri prevede in-

MIJLOCIU
stituirea de puncte de observație în 
apropierea celor trei tabere, de la 
Sabra, Shatila și Bourj Al Barajneh, 
pentru a preveni declanșarea de noi 
ciocniri.

TEL AVIV 19 (Agerpres). — For
țele ispaeliene de ocupație din teri
toriul de pe malul de vest al Ior
danului au impus interdicții de cir
culați^ în localitatea Tulkarm, după 
ce un| palestinian a fost' ucis cu 
focuri de armă de o persoană nei- 
dentificată. Pe de altă, parte, inter
dicții de circulație au fost impuse 
și în satul Midya. din același terito
riu, după ce’ locuitorii palestinieni 
au încercat să împiedice forțe ale 
poliției însoțite de buldozere de a ni
vela pămintul și de a dezrădăcina 
pomi pe terenurile adiacente. Forțe
le polițienești au întreprins această 
acțiune sub pretextul că terenul pe 
care localnicii au plantat pomi ar 
aparține statului israelian.

Pentru pace în întreaga lume 1"

\ 
\

Ample manifestații pentru pace și dezarmare au loc, în cadrul Anului 
Internațional al Păcii, în numeroase orașe din Canada. Dintre acestea, 
cea desfășurctă la Vancouver (în fotogra(ie) s-a bucurat de o largă 
participare, fiind prezenți reprezentanți ai tuturor păturilor populației
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În sprijinul soluționării 
pe cale pașnică a crizei 
din America Centrală
LIMA 19 (Agerpres). — Președin

tele Internaționalei Socialiste, fostul 
cancelar vest-german Willy Brandt, 
a declarat, la o conferință, de presă, 
că organizația pe care o conduce 
sprijină, cu toată hotărîrea, efortu
rile „Grupului de la Contadora" pri
vind reglementarea prin negocieri a 
crizei din America Centrală. în acest 
sens, el s-a pronunțat împotriva ac
telor agresive contra statului Ni
caragua, relevă agenția Taniug.

Noi evoluții în contenciosul 
comercial 

americano-vest-european
LONDRA 19 (Agerpres). — Obiec

tivul prioritar al' Marii Britanii, după 
ce va prelua, la 1 iulie, președinția 
C.E.E., îl va constitui evitarea unui 
conflict comercial între Piața comu
nă și S.U.A., a declarat în Camera 
Comunelor ministrul de externe, 
Geoffrey Howe, in' cadrul dezbate
rilor de politică externă. ..Obiectivul' 
nostru imediat — a spus Ilowe. citat 
de agenția United Press Internatio
nal — este să preîntîmpinăm izbuc
nirea unui război comertial de pro
porții majore între Europa (occiden
tală) și Statele Unite.- Noi. cei din 
Piața comună, am fost gata să plă
tim pentru aceasta un preț pe plan

■ economic și sintem îndreptățiți să 
așteptăm un răspuns similar din 
partea S.U.A.", a conchis ministrul 
de externe britanic.

După cum se știe. S.U.A. au anun
țat că vor institui. începînd de la 
1 iulie, măsuri restrictive la impor
turile lor din Piața comună. La rin
dui lor. „cei 12“ au afirmat că vor 
răspunde cu măsuri similare față de^ 
produsele importate din S.U.A. /

Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Aprobarea planului de dezvoltare economică 

și socială pe perioada 1986—1990
MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 

19 iunie la Moscova s-au încheiat 
lucrările sesiunii Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. relatează agenția 
T.A.S.S. Sesiunea a aprobat Planul 
de stat de dezvoltare economică și 
socială a tării pe anii 1986—1990. 
Planul prevede pentru această pe
rioadă creșterea venitului național cu

21,1 la sută, creșterea volumului 
producției industriale cu 25 Ia sută, 
sporirea productivității muncii în 

*■ industrie cu 25 la sută. Volumul pro
ducției agricole va crește anual in 
medie cu 14 la sută, iar producti
vitatea muncii în sectorul socializat al 
producției agricole cu 21,1 la sută.

Lucrările Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 19 (Agerpres). — La 

Varșovia au luat sfîrșit lucrările șe
dinței Seimului R. P. Polone. Depu
tății forului legislativ suprem al 
Poloniei au aprobat proiectul de lege 
Privind unele modificări la Codul 
Muncii și au discutat probleme le-

gate de combaterea fenomenelor an
tisociale.

La lucrările Seimului au participat 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
al ți conducători de partid și de stat 
polonezi.

Fermă condamnare a represiunilor 
regimului rasist de la Pretoria

Cuvintul reprezentantului țării noastre
PARIS 19 (Agerpres). —' La Paris 

continuă lucrările Conferinței mon
diale pentru sancțiuni împotriva 
Africii de Sud rasiste.

Luînd cuvintul în cadrul dezbate
rilor generale, reprezentantul tării 
noastre a subliniat că România so
cialistă, poporul român își manifestă 
preocuparea față de intensificarea 
de către regimul rasist din R.S.A. a 
măsurilor- de represiune și violentă 
împotriva populației majoritare de 
culoare, care își amplifică lupta.' 
pentru drepturile sale.

Exprimînd deplina solidaritate a 
României, a poporului român cu 
populația majoritară din R.S.A. pen
tru realizarea aspirațiilor sale fun-

la Conferința mondială de la Paris 
damentaje de deplină egalitate, de
legația română a arătat, în acest 
cadru, că se alătură cerinței ca în
treaga comunitate internațională să 
acționeze acum, cu hotărire. prin 
măsuri efective în sprijinul po
porului oprimat sud-african in lupta 
sa pentru a pune capăt politicilor și 
practicilor perimate ale apartheidu
lui. Vorbitorul a evidențiat că. in 
cadrul O.N.U. și al altor foruri in
ternaționale, România s-a pronunțat 
și se pronunță pentru măsuri ferme, 
care să pună capăt politicii pro
movate de R.S.A., prezenței sale în 
Namibia și actelor de agresiune ale 
rasiștilor împotriva statelor „din 
prima linie".

■ (DIN ACȚUALÎTĂTEĂ (fOLITICĂj ... --- ----------------------------- ■

Contradicții interoccidentale in problemele militare

Consecințe ale recesiunii 
economice in țările 

occidentale
LONDRA 19 (Agerpres). — Șoma

jul constituie una dintre problemele 
sociale grave ale Marii Britanii și 
reprezintă o mare qmenințare pen
tru societate — se arată intr-un ra
port al Comitetului special al Came
rei Comunelor pentru problemele 
ocupării forței de muncă. „Șomajul 
— a declarat la o conferință- de pre
să președintele acestui comitet — 
este o bombă cu explozie întîrzia-tă a 
societății britanice", adăugind că gu
vernul trebuie să ia imediat măsuri 
în vederea combaterii flagelului.-' 
Chiar și după cifrele oficiale mult 
reduse, în prezent 3,2 milioane de 
cetățeni britanici sint lipsiți de drep
tul la muncă, ceea ce constituie 13,3 
la sută din populația activă a țării.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Ca urmare a evoluției nefavorabile 
a economiei în ultimul timp, oficia
litățile americane au fost nevoite 
să-și revizuiască. în sens negativ 
aprecierile privind rata de creștere 
a produsului național brut în pri
mul trimestru al anului, perioadă 
cind acest important indicator eco
nomic a fost mult inferior celui de 
3,7 la sută, cît se prognozase ante
rior, transmite agenția France" 
Presse. Numeroși economiști apre
ciază că actuala tendință se va men
ține, iar ritmul de creștere nu va 
depăși 2 la sută in cel de-al doilea 
trimestru al anului.

Președintele Oficiului Federal de 
Rezerve, Paul Volcker, a apreciat că 
această situație se datorează în mare 
măsură menținerii ; unui însemnat 
deficit al comerțului exterior ame
rican.

Cea mai mare grevă din istoria R.S.A.
Relatările agenției France Presse

• Soweto — un oraș fantomă • Sinqurele prezențe, cohortele 
de soldați și polițiști, înarmați pînă în dinți • Comunica
țiile telefonice și rutiere întrerupte într-un mare număr de 
orașe • în interiorul lăcașelor de cult — explozii ale gre
nadelor lacrimogene • Mii de coroane și buchete de flori: 

omagiul tăcut adus victimelor represiunilor rasiale
Referindu-se la amploarea fără 

precedent a grevei proclamate de 
populația de culoare, în ciuda stă
rii de urgență impusă de autorități, 
cu prilejul împlinirii a zece ani de 
la masacrul de la Soweto, agenția 
France Presse a transmis o suită 
de reportaje din care redăm :

• Milioane de negri au răspuns 
chemării la grevă lansate pentru 
comemorarea evenimentelor tragice 
petrecute la Soweto cu zece ani în 
urmă și care • s-au soldat cu peste 
600 de . victime. în majoritate elevi
• Acțiunea este apreciată ca fiind 
cea mal mare grevă din istoria tă
rii • Luni dimineața consemnul de
clanșării grevei era respectat în pro
porție de sută la sută de către șo
ferii de autobuze din orașele Johan
nesburg. Pretoria. Cape Town. Dur
ban și, alte localități importante
• Trenurile care străbateau regiu
nile locuite de africani erau aproape 
goale • Soweto, . așezarea africană 
din apropiere de Johannesburg, pă
rea un oraș fantomă • Potrivit re
latărilor ziariștilor, pe străzile sale 
nu circulau decît miile de polițiști și 
de soldați, înarmați pînă în dinți
• Cea mai mare parte a întreprin
derilor au sepmalat un absenteism 
„foarte ridicat'1 al personalului. Doar 
ici si colo puteau fi văzute mici gru
puri de persoane care se duceau pe 
jos spre locurile lor de muncă • In 
zona orașului Durban, situat pe țăr
mul Oceanului Indian, se apreciază 
că participarea la grevă a fogt de 
peste 80 la sută • Șeful po
litiei sud-africane. generalul Jo
han Coetze. a trimis tuturor orga
nelor de ipresă o comunicare 
prin telex, avertizîndu-le că de acum 
înainte vor trebui să supună servici
ilor polițienești toate, articolele care 
se referă la „menținerea ordinii pu
blice" ® S-a reamintit ziariștilor, 
inclusiv celor străini, că nu se pot

deplasa în zonele '..unde au loc 
tulburări" fără acordul prealabil al 
politiei, aceste restricții fiind valabi
le în tot timpul stării de urgență 
introduse pe termen nelimitat săp- 
tămina trecută • Numai la Soweto, 
Crucea Roșie internațională a orga
nizat patru posturi . de ajutor ime
diat în perspectiva ciocnirilor între 
populația de culoare și forțele de 
ordine ® Comunicațiile telefonice 
au fost întrerupte intr-un mare nu
măr de zone locuite de africani, și 
in primul rind la Soweto, precum și 
la Mamelodi, în apropiere de Preto
ria • Forțele de ordine au barat, de 
asemenea, toate străzile care duceau 
spre „Union Building", sediul guver
nului de la Pretoria • In jurul 
celorlalte orașe importante au fost 
stabilite „adevărate cordoane sanita
re", alcătuite din trupe și vehicule 
militare masate pe mai multe rin- 
duri • Puternice ciocniri de stradă 
au izbuSnit în localitatea Athlone. 
în apropiere de Cape Town, după ce 
poliția a năvălit și a aruncat cu gaze 
lacrimogene în interiorul unei 
moschei, unde avea loc un serviciu 
religios în memoria celor uciși în 
timpul evenimentelor de la Soweto. 
Cei aflați înăuntru au fost nevoi ți 
să spargă ușile și ferestrele pentru 
a scăpa de efectul gazelor • în 
semn de protest ei au ridicat pe 
străzi baraje din pneuri de automo
bil. cărora le-au dat, foc • Mai 
multe femei și mai multi copii au 
fost răniți de gloanțele de cauciuc 
lansate de polițiști, care, pentru a-i 
risipi pe demonstranți, au recurs, de 
asemenea, la lovituri de bici 0 Po
lițiștii și-au făcut apariția și într-o 
biserică a populației albe din cartie
rul Berea, în apropiere de Johan
nesburg, unde se desfășura un alt 
serviciu religios. Participanții , la 
serviciu aduseseră cu ei sute de co
roane și buchete de flori pentru a 
le depune pe mormintele copiilor 
uciși la Soweto cu zece ani în urmă.In capitalele occidentale se desfă

șoară, in ultimul timp, ample dis
pute in jurul unor recente decizii ale 
Administrației S.U.A. in domeniul 
militar. Astfel, vii controverse s-au 
ivit in legătură cu intenția S.U.A. 
de a trece la producerea unei noi 
generații de arme chimice — armele 
binare, cu o capacitate foarte ridi
cată de ucidere, comparabilă cu a 
armelor nucleare, și de a impune 
depozitarea acestor arme pe terito1- 
riul unor state-membre ale N.A.T.O. 
Numeroase personalități politice, oa
meni de știință și chiar militari clin 
Occident consideră această decizie cu 
atit mai reprobabilă cu cit. în' pre
zent, in'cadrul Conferinței pentru 
dezarmare -de la Geneva, se duc 
negocieri pentru încheierea unei 
convenții privind interzicerea produ
cerii armelor chimice și distrugerea 
stocurilor existente.

Tocmai pornind de la riscurile 
deosebite pe care le implică declan
șarea unei escalade a înarmărilor și 
în acest domeniu, o serie de parte
neri atlantici ai S.U.A. au ținut să 
se distanțeze de o asemenea acțiune, 
denumită sugestiv de ziarul vest- 
german „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" — „N.A.T.O. intoxicat".
Parlamentul vest-euronean a respins 
ideea producerii armelor chimice bi
nare de către S.U.A. si instalarea lor 
pe teritoriul unor țări membre ale 
C.E.E., iar guvernul belgian a anun
țat conducerea N.A.T.O. că nu va 
permite amplasarea de arme chimice 
pe teritoriul țării sale. Relevînd 
eventualitatea, cu implicații deose
bit d-.' grave, ca strategii NIA.T.O. 
să dispună peste capul guvernelor na
ționale de utilizarea armelor chimice, 
..Frankfurter Rundschau" nota : „Ne 
sint încă proaspete In amintire de
clarațiile făcute de generalii ameri
cani, cere au spus că ei ar fi ord i
nat decolarea de pe teritoriul brita
nic a bombardierelor lor cu destina
ția Libia, chiar dacă Londra ar fi 
dezaprobat această acțiune".

în nrezent. controverse puternice 
se înregistrează în legătură cu hotâ- 
rirea guvernului S.U.A. de a renun*a  
la tratatul SALT-II. semnat în iu- 
n-'- 1979. de U.R.S.S. < S.U A.,
privind limitarea armamentelor stra
tegice Pentru a amorțita socul unei 
asemenea decizii, la început au fo!-t 
formulate diferite declarații cu ca
racter echivoc, in sensul . că „res
pectarea in continuare a -trata
tului va fi reanalizată". că „tratatul 
s-a perimat", că se studiază „pro
blema unei eventuale depășiri a li
mitelor impuse prin tratat asupra 
armamentelor strategice". în ultimul 
timp pozițiile au devenit mai clare

și mai tranșante: „S.U.A. nu se mai 
consideră obligate să respecte preve

derile acordului" și se pronunță pen
tru „abolirea tratatului". între timp, 
ca o primă măsură, s-a arătat, se 
are în vedere lansarea de bombar
diere strategice B-52, echipate cu 
rachete de croazieră și introduce
rea în dotarea flotei militare a 
S.U.A. a submarinului „Nevada", tip 
„Trident" — măsuri prin care se 
încalcă in mod categoric prevederile 
tratatului. Unul din puținele acor
duri de limitare existente riscă deci 
să fie acum ,'aruncat la coș"'.

După cum se știe, tratatul SALT- 
II a constituit rodul unor îndelun
gate eforturi și îndelungi tratative, 
care s-au finalizat prin înțelegerea 
la care au ajuns U.R.S.S. și S.U.A. 
de a limita armamentele nucleare 
strategice, atit din punct de vedere 
cantitativ, cit și calitativ, și tie a da 
dovadă de reținere in dezvoltarea 
unor noi tipuri de armament stra
tegic. Deși avea un caracter limitat, 
tratatul a avut o influență pozitivă 
asupra destinderii în Europa și pe. 
plan mondial, înscriindu-se ca un 
element constructiv în evoluția ne
gocierilor pentru dezarmare. Trata
tul a întrunit aprecieri pozitive 
chiar în S.U.A. Senatorul Gary Hart, 
fost și probabil viitor candidat la 
președinția S.U.A., amintea zilele 
trecute, pe bună dreptate, că la sem
narea tratatului SALT-II. în 1979, 
șefii de state majore alb forțelor 
armate ale S.U.A. au declarat. în 
cadrul unor audieri în Senat, că do
cumentul corespunde intereselor se
curității S.U.A. Se cuvine, de ase
menea, a reaminti că directorul din 
acea vreme a! Agenției americane 
pentru controlul armamentelor și de
zarmare. generalul G. Seignions 
susținind. in fața Jenatului, releva 
„avantajele pe care Te aduce SALT- 
II". (U.P.I.). Asemenea argumerite 
n-au determinat, ce-i drept, iniție
rea procedurii de ratificare s trata
tului de către Senatul american, dar 
au fost suficient de convingătoare 
pentru ca .dispozițiile sale să fie 
respectate.

Acum, prin decizia Administrației. 
S.U.A se anulează nu numai rezul
tatele atîtor eforturi, și unor în
delungate și complicate negocieri, ci 
se creează cale liberă pentru un nou 
ș: puternic impuls a! cursei înarmă
rilor — tocmai intr-un moment cinci 
foruri internaționale specializate 
dezbat problemele dezarmării, cind 
se avansează proiecte și propuneri 
pentru scoaterea din impas a acestor 
probleme de importanță vitală pen
tru omenire. în asemenea condiții, 
abrogarea tratatului SALT-II este

de natură a înlătura una din foarte 
puținele opreliști in calea înarmă- 

irilor, care, de bine de rău. a func
ționat. cu rezultate, concrete, timp 
de șapte ani.

Pe bună dreptate se ridică între
barea : poate fi considerată o ase
menea măsură în concordantă cu 
obiectivele Anului Internațional al 
Păcii ? Este normal, este firesc, este 
logic ea anul 1986, Anul Internațio
nal al Păcii, să fie și anul abrogării 
unui acord in direcția limitării 
cunsei înarmărilor ? Este evident că 
tocmai de aceea hotărîrea a fost în- 
tim.pinată cu vie dezaprobare, pe 
plan- mondial, chiar și în rîndul alia- 
ților S.U.A., inclusiv ai acelora con
siderați a. se număra printre cei mai 
fideli. Intenția Washingtonului — 
constata in legătură cu aceasta zia
rul american ..INTERNATIONAL 
HERALD TRIBUNE". editat ia 
Paris — „a declanșat intr-o măsură 
crescindă critici aspre in Europa oc
cidentală". Diplomați. politicieni, co
mentatori au dat expresie neliniștii 
lor: „Ei toți declară — scrie ziarul — 
că această decizie concretizează ten
dința Washingtonului de a acționa 
fără a ține seama de aliații săi și de 
a demonstra dispreț pentru opiniile 
exprimate de partea aceasta a 
Atlanticului",

In REPUBLICA FEDERALĂ GER
MANIA, ministrul de externe. Hans- 
Dietrich Genscher, a cerut să se de
pună „eforturi energice" pentru res
pectarea tratatului SALT-II, in timp 
ce liderul opoziției social-democrate 
în Bundestag. Hans-Jochen Vogel, a 
apreciat ca „dezastruoasă" decizia 
americană nerespectarea prevederi
lor acordului puțind determina „o 
nouă spirală periculoasă a cursei 
iraționale a înarmărilor". „Se mani
festă o tendință crescindă din partea 
Washingtonului de a ignora opiniile 
vest-europenilor cind este vorba de 
elaborarea politicii N.A.T.O. față de 
țările socialiste — aprecia la rindui 
său Willy Brandt. președintele 
P.S.D. Consensul intre actuala Ad
ministrație a S.U.A. și Europa occi
dentală este in declin". Și., referin- 
du-se. în acest context, și ța refuzul 
S.U.A. de a înceta*  experiențele nu
cleare, el a declarat : „Nu avem ne
voie de un ai doilea război rece : 
ceea ce ne trebuie este o a.doua fază 
a politicii de destindere".

Șub impulsul acestor preocupări, 
parlamentul de la Bonn a adoptat o 
moțiune, prezentată de cele două 
partide ale coaliției guvernamentale 
— creștin-democrat și liberal — care 
susține necesitatea respectării tra
tatului SALT-II, considerînd că aban
donarea reglementărilor existente

ar*  face și mai dificilă ajungerea la 
noi acorduri privind controlul arma
mentelor.

în MAREA BRITANIE, guvernul, 
căutînd o formulă care să nu jeneze 
Administrația S.U.A.. și-a exprimat 
speranța că îngrădirile prevă
zute in tratatul SALT-II vor fi 
onorate, premierul Margaret That
cher evidențiind importanța pe care 
o acordă respectării acordului ame- 
ricano-sovietic. In opinia ziarului 
liberal „Guardian", decizia S.U.A. ar 
putea „stimula neutralismul" in rîn
dul partenerilor atlantici.

In FRANȚA, cotidianul conservator 
..LE FIGARO" nota : „Cu toate că 
în acAșt caz este vorba de o dezba
tere fundamentală pentru lumea 
atlantica, itebuie constatat că Eu
ropa occidentală nu a fost consultată 
m nici un moment asupra punctului 
său de vddere".

Elocvent . este și modul cum au 
reacționat diversele sectoare ale 
opiniei publice din S.U.A. în Came
ra Reprezentanților,' președintele Co
mitetului pentru serviciile armate. 
Les Aspin, a apreciat, după cum 
transmit agențiile Associated Press 
și United Press International, că 
„abandonarea tratatului ar putea 
declanșa o cursă neinfrinată a înar
mărilor". Administrația — a apre
ciat președintele Camerei. Thomas 
O’Neill — „a luat piciorul de pe frina 
desfășurării armelor nucleare și este 
pe cale să apese pe acceleratorul 
producției acestor arme". „Criticile 
abundă", constată agenția A.P., reți- 
nind eforturile unor membri influ
ent! ai Camerei Reprezentanților în 
sensul respectării prevederilor tra
tatului de către guvernul S.U.A. 
Comisia pentru afaceri externe a Ca
merei Reprezentanților a. aprobat, 
zilele trecute, cu 29 de voturi contra 
11, o rezoluție cerînd să se respecte 
în continuare tratatul SALT-II.

Pentru popoarele din Europa occi
dentală și de pe întregul nostru con
tinent, problema reală este lipsa ori
căror rezultate in cadrul îndelunga
telor negocieri de dezarmare . purtate 
pînâ acum, in timp ce cursa înar
mărilor a luat proporții absurde, 
periclitînd insăși existența omenirii 
pe planeta noastră. De aceea, euro
penii. forte sociale tot mai largi din 
țările vest-europene, ca și din restul , 
lumii, se pronunță împotriva orică
rei măsuri de natură a exacerba și 
mai mult această tendință, pentru 
trecerea neintirziată la măsuri con
crete de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară.

Petre STANCESCU

i

^AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

vizită. Secretarul general al 
C.C. al P.C. Chinez. Hu Yaobang, 
și-a încheiat joi vizita in Franța, 

I anunță agenția China Nouă. Secre
tarul general al C.C. al P.C. Chi- 

i nez a declarat la încheierea vizitei 
I că in tursul convorbirilor cu pre- 
' ședințele Franței.. Franșois ■ Mitter- 
Irand, și cu primul ministru Jacques

Chirac s-a ajuns la un larg con
sens asupra principalelor probleme 
internaționale, abordate. Totodată, 

I după cum a arătat Hu Yaobang,
convorbirile sint de natură să con
tribuie la întărirea cooperării prie- 

Itenesti dintre cele două țări. în 
cursul vizitei, Hu Yaobang a avut 
o întrevedere cu secretarul gene
ral al P.C. Francez, Georges Mar- 

Ichafs. interlocutorii exprimîndu-și 
satisfacția fată de dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două partide în 

I ultimii ani.

LA GENEVA a avut loc. ioi. șe
dința grupului pentru problema ar
mamentelor nucleare cu rază medie 

I de acțiune din cadrul negocierilor 
sovieto-americane cu privire la ar- 

I mamentele nucleare si cosmice, re- 
j latează agenția T.A.S.S.

LA VIENA a avut Ioc la 19 iu
nie o ședință plenară in cadrul 

I negocierilor privind reducerea for
țelor armate și .armamentelor și 

| măsuri adiacente în Europa cen
trală.

. PRIMIRE. Încordarea, și conflic
tele regionale amenință pacea m.on-

I dială, s-a subliniat cu ocazia pri
mirii de către Erich Honecker, se- 

| cretar general al C.C. al P.S.U.G., 
I președintele Consiliului de Stat ai

R.D. Germane, a ministrului de ex- 
. terne egiptean, Esmat Abdel Me- 

guid. De asemenea. în cursul intre- 
1 vederii a fost relevată necesitatea 

soluționării politice a conflictului

din Orientul Mijlociu, cu participa-' 
rea Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei.

COMUNICAT. La Budapesta a 
fost dat publicității comunicatul 
privind vizita oficială în Ungaria 
a președintelui Republicii Zim
babwe. Canaan Sodindo Banana. 
Oaspetele a avut convorbiri cu 
Janos Kadar, secretar general al 
P.M.S.U.. cu alți conducători de 
partid și de stat din R. P. Ungară. 
După cum transmite agenția M.T.I., 
în cursul vizitei au fost semnate 
un acord privind colaborarea în 
domeniul sănătății, o înțelegere 
privind colaborarea economică și 
una referitoare la colaborarea în 
domeniile științei și tehnicii.

CINCI ȚARI NEALINIATE — 
R.P. Congo, Ghana. Madagascar. 
Trinidad Tobago si Emiratele Arabe 
Unite — au prezentat în Consiliul 
de Securitate un proiect de rezolu
ție care condamnă cu fermitate re-r 
Simul rasist sud-african uentru 
atacul neprovocat si deliberat comis 
recent împotriva portului angolez 
Namibe si pentru continuarea ocu
pării ilegale a unei porțiuni a te
ritoriului Angolei. Din cauza re
curgerii de către S.U.A. si Marea 
Britanie la dreptul lor de veto in 
consiliu (Franța s-a abținut de la 
votk proiectul de rezoluție nu a 
putut fi adoptat.

ÎN NICARAGUA , s-a Încheiat 
dezbaterea generală a proiectului 
noii constituții, prima lege funda
mentală democrată a republicii. 
Timp de peste o lună, proiectul a 
fost supus atenției colectivelor de 
oameni' ai muncii din întreprinderi 
și de pe ogoare, studenților, mili
tarilor, intelectualilor. Cu acest 
prilej, au fost prezentate propu-

“I

nerl concrete de amendare a docu
mentului, care vor fi supuse dez
baterii parlamentului.

NOI ALEGERI. Guvernul vest- 
german a propus' ca alegerile le- ' 
gislative din R.F.G. să aibă Joc la | 
25 ianuarie 1987, informează agen
ția Reuter. Potrivit unui purtător i 
de cuvînt oficial, propunerea a fost 
înaintată spre aprobare oreședinte- 1 
lui tării. Richard von Weizsaecker.

FRANȚA ȘI NOUA ZEELANDA 
au anunțat că secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, va | 
media în disnuta dintre cele două 
țări în afacerea ..Rainbow Warrior" 1 
(navă apartinind mișcării'ecologiste . 
„Greenpeace", scufundată anul tre
cut de agenti francezi in portul I 
neozeelandez Auckland).

DEMISIE. Președintele Curții 
Supreme a S.U.A. (cea mai înaltă 
instanță judiciară), Warren Burger, . 
a demisionat, în locul său fiind I 
numit William Rehnquist, unul I 
dintre cei nouă . membri ai Curții
— a anunțat Administrația ameri- I
cană. • I

O TEORIE ORIGINALA referi- i 
toare la apariția omului preistoric 
in America este examinată cu aten- ' 
tie. de forurile de specialitate. Ar
heologii -r amintește agenția Reuter I
— susțineau pînă acum că primele |
ființe umane au migrat din Asia, 
prin Alaska, ajținginâ in nordul t 
Braziliei cu 20 000 de ani in urmă. 
Descoperirea unor rămășițe’ fosile și 
desene rupestre in grote din mare- . 
le platou montan brazilian Piau 
permite speculația c« primii on- I
meni s-au stabilit aici acum cel 
puțin 32 000 de ani. Noile date ii | 
vor determina pe arheologi să-și | 
reelaboreze teoriile privind popu
lația continentului. .
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