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CONSFĂTUIREA COMITETULUI POLITIC 
CONSULTATIV AL STATELOR PARTICIPANTE

LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

BERLIN 28 (Agerpres). — La Ber
lin a început, joi, 28 "niat-." Consfătui
rea Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

La consfătuire partioipă :
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria — tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, conducătorul delegației ; 
Gheorghi Atanasov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P.B. ; Dobri Djurov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B.. mi
nistrul apărării populare al R.P.B. ; 
Milko Balev, membru al Biroului Po
litic. secretar al C.C. al P.C.B. ; 
Petăr Mladenov. membru al Biroului 
Politic' al C.C. al P.C.B.. ministrul 
afacerilor externe al R.P.B. ;

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia. președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, conducătorul delegației; 
Lubomir Strougal, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.C.. președintele 
Guvernului R.S.C.; Vasil Bilak, mem
bru al Prezidiului, secretar al C.C. 
al P.C.C. ; Milos Jakes, membru al 
Prezidiului, secretar al C.C. al P.C.C.; 
Bohuslav Chnoupek. membru al C.C. 
al P.C.C.. ministrul afacerilor exter
ne al R.S.C. ; Milan Vaclavik, mem
bru al C.C. al P.C.C., ministrul apă
rării naționale al R.S.C. ;

Din partea Republicii Demo
crate Germane — tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia.' președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, 
conducătorul delegației: Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului

de Miniștri al R.D.G. ; Hermann 
Axen, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G. ; Egon 
Krenz, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al 
R.D.G. ; Heinz Kessler, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
ministrul apărării naționale al 
R.D.G. : Giinter Mittag, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G.. vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat al R.D.G. ; Oskar Fischer, 
membru al C.C. al P.S.U.G., minis
trul afacerilor externe al R.D.G. ;

Din partea Republicii Populare 
Polone — tovarășul Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Polone, conducă
torul, delegației Zbigniew Messner, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.P. ; Jozef Czyrek, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P. ; Marian Orze- 
chowski, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., ministrul aface
rilor externe al R.P.P. ; Florian Si- 
wicki, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., ministrul apărării 
naționale al R.P.P. ;

Din partea Republicii So
cialiste România — tovarășul 
Nicolae Ceăușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, conducătorul delegației ; 
Constantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România ; 
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R. ; Vasile Milea. 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi

nistrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România ; loan Totu. 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România ; Gheorghe 
Caranfil, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Republica De
mocrată Germană ;

Din partea Republicii Populare 
Ungare — tovarășul Jânos Kădâr, 
secretar general al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, conducăto
rul delegației ; Gyorgy Lăzâr, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.U. ; Mâtyăs Sziiros, 
secretar al C.C. al P.M.Ș.U. ; Peter 
Vărkonyi, membru al C.C. al 
P.M.S.U.. ministrul afacerilor exter
ne al R.P.U. ; Ferenc Kărpâti, mem
bru al C.C- al P.M.S.U., ministrul 
apărării al R.P.U. ;

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — tovarășul 
M. S. Gorbaciov. secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, conducătorul dele
gației ; A. A. Gromiko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. : N. I. Rîjkov, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de

Miniștri al U.R.S.S. ; E. A, Șevard- 
hadze, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S. ; S. L. Sokolov, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., ministrul apără
rii al U.R.S.S. ; V. A. Medvedev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

La lucrările consfătuirii participă, 
de asemenea, mareșalul Uniunii So
vietice V. G. Kulikov, comandant- 
șef al Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, și Herbert Krolikowski, 
secretar general în funcție al Comi
tetului Politic Consultativ, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Democrate Ger
mane.

Deschizînd lucrările, tovarășul 
Erich Honecker a salutat în mod; 
călduros prezența conducătorilor de 
partid și de stat ai statelor partici
pante’ la consfătuire, ca și pe ceilalți 
membri care fac parte din delegații.

în timpul ședințelor, desfășurate 
în cursul dimineții și după-amiezei, 
au luat cuvintul conducătorii delega
țiilor țărilor participante la Consfă
tuirea Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Lucrările consfătuirii continuă.

CONCERT FESTIV
BERLIN 28 (Agerpres). — Tovară

șul Nicolae Ceăușescu, secretar ge
neral ăl Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a luat parte, joi seara. îm
preună cu ceilalți conducători ai de
legațiilor participante la Consfă
tuirea Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Trata

tul de la Varșovia, la concertul fes
tiv, organizat la Schauspielhaus — 
unul din cele mai importante așeză
minte de cultură din capitala 
R. D. Germane — cu prilejul celei 
de-a 750-a aniversări a orașului Ber
lin de Ia prima atestare documen
tară oficială.

• reportaje • însemnări •

ȚARU^CIȚ MA[ MULT ȚJȚEH
ACȚIUNI FERME PENTRU REALIZAREA 

SARCINILOR DE PLAN
Extragerea primelor cantități de țiței și gaze natu

rale din adîncurile Mării Negre reprezintă o mare 
izbindă pentru petroliștii români, un succes de pres
tigiu al științei și tehnicii românești. De pe platforma 
„Gloria", devenită platformă de producție petrolieră, 
se extrag zilnic cantități importante de țiței și gaze, 
inaugurindu-se o eră nouă în activitatea sondorilor 
români. La numai zece ani după' ce, la indicația 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceăușescu. a început activitatea de foraj în 
condiții cu totul noi. cu o tehnică nouă, primele can
tități de țiței și gaze naturale extrase din Marea 
Neagră încununează eforturile făcute de numeroase 
colective de oameni ai muncii.

în fața acestui succes, cu adinei semnificații asu
pra forței tehnice a industriei românești, petroliștii 
din toate unitățile de foraj și extracție trebuie să se 
mobilizeze și mai puternic penii u îndeplinirea in 
cit mai bune condiții a prevederilor de plan și recu
perarea restanțelor la producția de țiței. Subliniem 
acest lucru, deoarece in momentul de față sînt încă 
multe unități care nu realizează producțiile medii zil
nice planificate. Ca atare, trebuie făcut totul pentru

pregătirea șl întreținerea sondelor, a tuturor instala
țiilor, astfel ca producția zilnică de țiței să fie în con
tinuă creștere. Există acum condiții pentru reali
zarea integrală a sarcinilor pe trimestrul doi și pe 
întregul an. De citeva zile, sondorii din schelele Vi
dele, Moșoaia și Drăgășani au ajuns cu producția zil
nică la nivelul planului și au început recuperarea 
restantelor, iar o serie de schele extrag cantități su
plimentare de țiței.

în același timp. în unele unități producțiile nu se 
situează la nivelul prevederilor de plan și sînt chiar 
mai mici decit în luna ianuarie, cind condițiile atmo
sferice erau evident neprielnice. De pildă, Schela de 
producție petrolieră Stoina extrage acum, zilnic, mai 
puțin cu 141 tone țiței față de luna ianuarie și cu 
221 tone fată de sarcinile de plan. La fel Schela de 
producție petrolieră Craiova, care extrage zilnic cu 45 
tone țiței mai puțin decit în luna ianuarie și cu 125 
de tone mai puțin față de plan. Situații asemănătoare 
se întilnesc și la Poeni și la Găești. Care sint cau
zele acestor neimpliniri ? încercind să răspundem la 
această întrebare, am întreprins un sondaj in mai 
multe schele de producție petrolieră.

Anchetă economică în schele de producție petrolieră

Toate instalațiile să funcționeze 
la potențialul maxim

Una din condițiile de bază ale rea
lizării planului zilnic la extracția de 
țiței este ca toate sondele să func
ționeze fără întrerupere. Desigur, ar 
fi ideal ca o sondă o dată pornită să 
nu aibă nici o oprire accidentală 
care să necesite intervenția echipei 
specializate. Totuși, în practică lu
crurile stau altfel și, în acest caz, 
operativitatea formațiilor de inter
venție este decisivă pentru repor- 
nirea sondelor și îndeplinirea planu
lui de producție. își fac datoria 
echipele de intervenție ?

Este îndeobște cunoscut faptul că 
în perioada de iarnă condițiile de 
muncă sint mai grele pentru petro
liști, deoarece drumurile sînt ane
voioase, motoarele instalațiilor de 
intervenție pornesc greu etc. Din 
aceste cauze, ca și. din altele la care 
ne vom referi în continuare. în pe
rioada de iarnă s-au acumulat o se
rie de restanțe, dar care. în mod 
normal, trebuiau recuperate in cea

mai mare parte pină în prezent. Iată 
însă că in unele schele de producție 
petrolieră restanțele nu numai că 
nu s-au recuperat, dar nivelul pro
ducției este chiar mai mic decit în 
perioada de iarnă. Ce se întimplă, de 
exemplu, la schela din Poeni. care 
deține „recordul" acestor restanțe ? 
Un număr apreciabil de sonde nu 
funcționează pentru simplul motiv 
că drumurile de acces la sonde sînt 
aproape impracticabile. Fără îndo
ială, ploile abundente din primăvară 
au deteriorat unele drumuri și așa 
greu ieșite din iarnă. Acestea tre
buiau însă reparate operativ, astfel 
îneît să se asigure accesul cit mai 
lesnicios al instalațiilor de interven
ție la fiecare sondă. întrucît nu 
s-a procedat așa, la schela de 
producție petrolieră din Poeni insta
lațiile de intervenție nu s-au putut 
deplasa și unele sonde nu au func
ționat săptămîni întregi. La bri
gada nr. 3 din cadrul acestei schele

s-au pierdut în lunile martie și apri
lie, in medie, zilnic, cite 70 de tone 
de țiței din cauza sondelor oprite și 
la care nu se putea ajunge pentru 
efectuarea lucrărilor de intervenție.

în această primăvară s-a putut 
observa mai mult ca oricind că pro
blema drumurilor de acces la sonde 
nu este atit de minoră pe cit au 
crezut forurile responsabile din ca
drul Centralei-departament a petro
lului și gazelor. La Schela de pro
ducție petrolieră Titu. dispersată pe 
o suprafață întinsă de teren (peste 
200 km), ca să ne referim la un alt 
exemplu, echipele de intervenție nu 
își pot face datoria tocmai din cauza 
stării necorespunzătoare a drumuri
lor de acces la sonde. Nu există 
oare fonduri pentru întreținerea și 
modernizarea drumurilor ? Nici
decum ! Anul trecut, unitatea a avut 
o investiție planificată pentru con
strucția și întreținerea drumurilor 
în valoare de 5,5 milioane lei, din 
care s-au cheltuit numai 1,6 milioane 
lei. De ce ? Fiindcă întreprinderea

Petre CRISTEA
(Continuare in pag. a Iii-a)

STAREA TIMPULUI SI A CULTURILUR 
IMPUNE LUCRATURILOR UIN AGRICULTURĂ 

RĂSPUNUERI MARI PENTRU RECULTA ACESTUI AN
• Ploile abundente au creat condiții 

bune pentru dezvoltarea plantelor, dar 
în unele zone, datorită precipitațiilor 
reduse, este necesară irigarea intensă 
a culturilor.
• Organizarea muncii în acord glo

bal, participarea masivă la lucru au 
asigurat, în cele mai multe locuri,

creșterea ritmului la întreținerea cul
turilor.
• Se impun măsuri pentru a re

cupera întîrzierile la executarea prăși- 
tului atît manual, cît și mecanic, orga
nizarea mai bună a muncii și asigura
rea materialelor necesare, acolo unde 
lipsesc, inclusiv a combustibilului și 
energiei planificate pentru executarea 
lucrărilor, îndeosebi pentru irigații.

ÎN PAGINA A III-A : Ce relevă un sondaj al corespondenților 
„Scînteii" în mai multe județe și unități agricole

Un moment de seamă în dezvoltarea
prieteniei și colaborării multilaterale 

româno-sovietice

— Cu ce s-a început ? E 
greu de spus ! Și nici nu 
are importanță ’prea mare, 
socotesc eu. Important eșțe 
ce facem, ce avem de făcut 
în continuare. Idei sint, 
propuneri, sugestii... Le 
cernem, le Studiem și 
trecem la aplicarea lor în 
practică.

— Principalul lucru, după 
opinia mea, nu constă atît 
în faptul că tinerii au ce 
să muncească ; muncesc cu 
inimă... Asta e firesc, e 
normal, în satul nostru so
cialist. Principalul, cred 
eu, este că li se încredin
țează răspunderi, că se are 
încredere în forțele lor.

— Tinerii știu să lupte cu 
greutățile. Și vor să le 
învingă. Și le înving. Au 
forța necesară, au capaci
tatea, sînt școliți, învață în 
continuare. Au îndrăzneala 
să rezolve probleme com
plicate. Au fantezie, au 
idei. In cadrul cooperativei, 
cuvîntul lor este ascultat 
cu atenție. Nu li se spune : 
„Ce știți voi ? Nu aveți 
experiență. Stați mai bine 
la locul vostru, așteptați 1“ 
— cum li se mai ..explică" 
prin alte părți unde unii 
vîrstnici au cam uitat că și 
ei au fost odată tineri si 
că au vrut să dovedească 
repede ce pot, ce ginduri 
au, ce visuri. Adică, aici,

la Cezieni, tinerii chiar sînt 
îndemnați să aibă idei, să 
le exprime, să le pună în 
practică, să se afirme.

— Trebuie să știi ce vrei, 
ascultați-mă pe mine, că 
am și eu puțină experieqțâ, 
cu toate că sînt tinăr. 
Să-ți faci iluzii și să te 
încăpățînezi să le trans

li se potrivesc socotelile de 
acasă cu cele din tirg. A 
strins din dinți și, timp de 
doi ani de zile, a cărat 
mincarea în cimp, la trac
toriști, nu i-a căzut nasul 
că e bacalaureată. în răs
timpul ăsta, s-au realizat 
multe în cooperativă, au 
fost inițiate proiecte inte

creează, ca valori materiale, 
ea le ține în seamă. Deci 
s-a afirmat frumos. Și ca 
ea sînt mulți alții care știu 
ce vor și dovedesc ce pot.

Am putea continua șirul 
răspunsurilor date de ti
nerii din Cezieni, județul 
Olt,, la întrebarea noastră : 
„Ce înseamnă să fii tînăr,

Astăzi, în satul socialist
formi în fapte ! Că se 
spune citeodată : „Să
nu-ți faci iluzii !“. Ba să-ți 
faci, dar să fii cu picioarele 
pe pămint. Vă spun eu, pe 
scurt, o poveste adevărată. 
O fată de la noi din sat a 
absolvit liceul agroindus
trial și s-a întors repartiza
tă tot aici. Ce. credeți că 
ea nu și-a făcut cumva 
iluzii, avînd diploma in 
buzunar ? Că va fi șefă de 
echipă din prima zi sau 
tehniciană sau intr-un 
birou sau... Ei, bine, nu 
era nici un loc liber atunci 
decit la bucătăria unde se 
prepara mîncarea pentru 
mecanizatori. Nu s-a gîndit 
să-și caute rostul la oraș, 
cum mai fac unii cînd nu

resante, proiectele s-au pus 
în practică... A apărut o 
platformă agroindustrială ; 
pămintul, la rîndul lui, a 
început să fie lucrat ca la 
carte. Știți, anul trecut, 
cooperativa noastră a fost 
distinsă cu două titluri de 
„Erou al Noii Revoluții 
Agrare" pentru recoltele 
mări de porumb și de orz. 
Mă întrebați cum a răbdat 
fata aceea ? Păi, a înțeles 
că e nevoie și de munca ei, 
de mintea ei proaspătă. A 
fost tenace, nu s-a speriat 
de muncă, și-a demonstrat 
cu prisosință capacitatea, 
nu a fugit la mai ușor. 
Astăzi, fata aceea este con- 
tabila-șefă a cooperativei. 
Tot ce mișcă aici și se

astăzi, în satul socialist ?“. 
Ne oprim, deocamdată, aici, 
Răgazul ni-1 îngăduim pen
tru a putea prezenta pe 
scurt cadrul în care am 
realizat această succintă 
suită de interviuri.

Pornisem de dimineață 
spre platforma agroindus
trială a cooperativei agri
cole din Cezieni, potrivin- 
du-ne pașii cu pașii grupu
rilor de tineri care se în
dreptau spre locurile lor 
de muncă. Nu, nici un 
sunet de sirenă nu anunță, 
ca intr-o uzină, începerea 
programului ; dar, ne gîn- 
deam noi, pentru păstra
rea tradiției, parcă ar fi 
trebuit să sune. Pentru că, 
ne-am dat seama foarte

repede, străbătînd fiecare 
sector de producție de pe 
această platformă, că mun
ca de aici se desfășoară 
strict după toate rigorile 
muncii industriale moder
ne. Peste tot, în fața 
bancurilor de lucru — 
tineri.

— Pentru că și platforma 
este foarte tînără — ne-a 
informat Petre Catrina, 
șeful sectorului construcții 
și întreținere tehnică, 
secretar al organizației 
U.T.C. în minicomplexul 
nostru tinerii sint în pro
porție de 90 la sută.

Minicomplex ? Da, după 
ce am văzut totul, după ce 
am înțeles ce se lucrează 
și cum se lucrează pe plat
formă. am înclinat să-i dăm 
dreptate însoțitorului nos
tru. Titulatura folosită de 
el ni s-a părut potrivită.

Pe această platformă, 
avînd în centru sediul 
cooperativei, se înșiruie, 
una lingă alta, veritabile 
făbricuțe, fiecare cu speci
ficul ei : de conserve din 
legume și fructe, țle 
gemuri, dulcețuri și siro
puri din căpșuni, coacăze

Dionisie ȘINCAN 
Mihai 
GRIGOROȘCUȚA

(Continuare in pag. a

Un important moment, care oferă 
o largă perspectivă dezvoltării prie
teniei și conlucrării multilaterale ro- 
mâno-sovietice. Astfel ar putea fi a- 
preciate, sintetic, rezultatele vizitei 
întreprinse in țara noastră, la invi
tația tovarășului Nicolae Ceăușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de tovarășul 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. A- 
ceasta este, în esență, concluzia pusă 
în evidență de Comunicatul comun 
dat publicității la încheierea vizitei.

Atmosfera de caldă prietenie, în
țelegere și stimă reciprocă in care 
au decurs convorbirile oficiale, ma
nifestările însuflețite de bucurie și 
aleasă prețuire cu care cei doi con
ducători au fost intimpinați de oa
menii muncii din Capitală cu prile
jul vizitării întreprinderii „23 Au
gust", a unor obiective de interes 
social-edilitar și cartiere de locuințe 
bucureștene, marea sărbătoare a 
prieteniei româno-sovietice pe cate 
a reprezentat-o adunarea populară 
de la Sala Palatului Republicii — 
toate la un loc au dat elocventă ex
presie trăiniciei relațiilor de priete
nie și colaborare, cu bogate și lumi
noase tradiții, statornicite intre 
partidele și popoarele țărilor noas
tre. Relații care au cunoscut o pu
ternică dezvoltare în anii construc
ției socialiste, îndreptățind hotărîrea 
exprimată cu ocazia noului dialog la 
nivel înalt de a se acționa pentru 
dezvoltarea lor și mai puternică, pe 
baza principiilor deplinei egalități in 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, avantaju
lui reciproc și întrajutorării toyără- 
șești. în acest sens, tovarășul 
NICOLAE CEĂUȘESCU sublinia : 
„Noi apreciem stadiul înalt al aces
tor relații — întemeiate trainic pe 
deplină egalitate, stimă și respect 
reciproc, pe principiile și idealurile 
nobile ale socialismului și dorim ca 
ele să se dezvolte necontenit și să se 
afirme tot mai puternic ca un exem
plu de raporturi intre state socialis
te, care colaborează și conlucrează 
activ pentru succesul construcției 
noii orinduiri in țările lor, pentru 
cauza generală a socialismului și 
păcii".

La rîndul său, tovarășul MIHAIL 
GORBACIOV declara : „Considerăm 
România socialistă un stat apropiat 
Uniunii Sovietice prin natura sa de 
clasă, unul din aliații și tovarășii 
noștri de luptă pentru cauza comu
nă. Și sîntem ferm hotăriți să facem 
totul pentru ca, in toate sferele vie
ții sociale, cooperarea noastră să de
vină și mai puternică, și mai rodnică".

Vizita, convorbirile dintre cei doi 
conducători de partid au constituit 
un nou prilej pentru informarea re
ciprocă asupra problemelor actuale 
ale construcției socialiste în Româ
nia si Uniunea Sovietică, practică ce 
îsi dovedește tot mai mult utilita
tea. ilustrind însemnătatea deosebi
tă a intîlnirilor la cel mai înalt ni
vel pentru dezvoltarea relațiilor din
tre țările noastre. Cu atit mai mult, 
cu cît țările socialiste în ansamblu 
au dobîndit o vastă experiență, in- 
trînd acum într-o nouă etapă de 
dezvoltare, propunîndu-și noi obiec
tive. Experiența României socialiste 
este conturată de profundele trans
formări revoluționare petrecute in 
cele patru decenii de construcție so
cialistă. îndeosebi după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, pe baza 
aplicării creatoare, la condițiile con
crete din tara noastră, a adevăru
rilor si legilor generale ale socialis
mului științific. în cursul convorbi
rilor au fost astfel prezentate ma
rile realizări obținute în dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale. în moderni
zarea producției. în dezvoltarea a- 
griculturii. a tuturor ramurilor ac
tivității Oconomico-sociale. La tezau
rul comun de experiență tara noas
tră aduce totodată experiența pro
prie dobîndită în aplicarea noului 
mecanism economic, a principiilor 
autoconducerii și autogestiunii. în 
organizarea, de aproape două dece
nii. a unui amplu sistem al demo
crației muncitorești revoluționare. în 
cadrul convorbirilor oficiale au fost 
prezentate în același timp acțiunile 
întreprinse pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XlII-lea al 
partidului, care a stabilit obiectivul 
trecerii României la un stadiu su
perior de dezvoltare, de țară socia
listă mediu dezvoltată. Sînt realizări 
și preocupări a căror însemnătate a 
fost subliniată și de tovarășul 
Mihail Gorbaciov în cuvîntarea 
rostită la marea adunare populară 
consacrată prieteniei româno-sovie
tice.

La rîndul lor — așa cum s-a rele
vat și cu prilejul vizitei — comu
niștii români, întregul nostru po
por dau o înaltă apreciere reali
zărilor obținute de popoarele so
vietice în cei 70 de ani care 
au trecut de la victoria Mani 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
în îndeplinirea hotărîrilor istorice a- 
doptate de cel de-al XXVII-lea Con
gres al P.C.U.S. In tara noastră Sint 
urmărite cu interes eforturile si 
preocupările oamenilor sovietici, ale 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice îndreptate spre restructurarea 
societății, dezvoltarea democrației so
cialiste. spre o mai largă deschide
re in toate compartimentele vieții e- 
conomice și sociale — preocupări des
pre care a vorbit pe larg în cuvîn
tarea sa de la București secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S.

Fără îndoială că rezultatele obți
nute de fiecare țară socialistă în dez
voltarea economico-socială. în întă
rirea si dezvoltarea democrației, în 
valorificarea cît mai largă a mari
lor rezerve și posibilități de progres 
ale noii orînduiri reprezintă partea 
de contribuție a fiecăreia la cauza 
generală a socialismului, la creșterea 
forței si influentei sale în lume.

Din această perspectivă apare cu 
claritate importanța pe care Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice o acordă 
dezvoltării continue a colaborării 
multilaterale dintre țările și po
poarele noastre. în cadrul convorbi
rilor la nivel înalt de la București, 
problemele relațiilor sovieto-române 
s-au situat de aceea, așa cum se ara
tă în Comunicatul comun, în centrul 
atenției.

Importante măsuri au fost prevă
zute pentru a se asigura în perioada 
următoare o puternică dezvoltare a 
colaborării, cooperării și specializă
rii în producție, a schimburilor eco
nomice dintre țările noastre. Cum se 
știe, liniile generale în acest sens au 
fost elaborate în Programul de dez
voltare pe termen lung a colaborării 
economice și tehnico-științifice din
tre România și Uniunea Sovietică pe 
perioada pînă în anul 2000, semnat

Dumitru ȚINU
(Continuare în pagina a Vl-a)
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ORGANIZAREA MUNCII PRACTICE PENTRU ÎNFĂPTUIREA PROGRAMELOR Șl HOTĂRIRILOR
Tulcea, orașul de la porțile Deltei 

Dunării, este cunoscut astăzi pentru 
producția de feroaliaje, alumină, 
nave maritime și fluviale, utilaje 
tehnologice. Aici se realizează aproa
pe 80 la sută din producția indus
trială a județului Tulcea. ..Adunări
le și conferințele pentru dare de 
seamă și alegeri au constituit un 
prilej important de analiză a activi
tății desfășurate de fiecare organi
zație de partid pentru îndeplinirea 
sarcinilor economico-sociale și de a- 
doptare a unor hotăriri menite să 
îmbunătățească întreaga activitate — 
ne spune tovarășul Dumitru Mun- 
teanu. secretar al comitetului mu
nicipal de partid. Deosebit de im
portant este insă ca măsurile stabi
lite să fie aplicate cu strictețe, la 
termenele stabilite. în acest scop, 
comitetul municipal a cerut tuturor 
organizațiilor de partid să folosească 
eficient forțele de care dispun, 
analizeze periodic, ori de cite 

. este nevoie, modul în care se 
făptuiesc propunerile formulate 
comuniști, în care sint înlăturate 
stările de lucruri negative criticate".

Cum se acționează practic. în ac
tivitatea de zi cu zi. în această pri
vință ? O investigație in mai multe 
întreprinderi din municipiu ne-a 
prilejuit atit evidențierea unor ex
periențe bune, care merită să fie 
perfecționate și generalizate, cit și 
relevarea 
minuează

„Dacă 
rezultate 
varășul Vasile Ursu. secretarul co
mitetului de partid de la întreprin
derea de alumină — acest lucru se 
datorește și faptului că multe din 
propuneri făcute de comuniști in 
cadrul adunărilor generale de dare 
de seamă și alegeri au fost aplicate 
in timpul cel mai scurt. N-am fo
losit in acest scop nici un procedeu 
deosebit. Am urmat calea muncii 
concrete, a acțiunii operative. Astfel, 
la citeva zile după fiecare adunare 
sau conferință s-au întreprins ana
lize temeinice asupra modului în 
care pot fi aplicate cit mai repede 
hotăririle adoptate. Au fost invitați 
la ședințele de birou și la plena
rele de comitet și autorii propune
rilor formulate. Cu disoernămint 
s-au stabilit termene de aplicare 
pentru toate propunerile, responsa
bilități pentru realizarea fiecărei ho
tăriri in parte. O precizare : in toa-

te colectivele stabilite să materiali
zeze propunerile au fost cooptați și 
autorii acestora. A fost asigurată 
astfel atît cunoașterea modului de 
aplicare a propunerilor formulate 
de comuniști, cit și' implicarea efec
tivă în soluționarea lor a celor mai 
competente forțe, inclusiv a celor 
care le-au formulat."

După ce au fost întreprinse astfel 
de acțiuni în toate organizațiile de 
bază din subordinea comitetului de 
partid din întreprindere, a avut loc

această întreprindere' cu acest pri
lej au fost materializate. Au fost so
luționate. astfel, o serie de pro
bleme deosebit de importante pentru 
bunul mers al procesului productiv, 
între altele, s-a modernizat tehno
logia dc lucru la instalația de leșie- 
re. au fost îmbunătățite unele utir 
laje în secțiile de calcinarc și de 
măcinare. Toate aceste acțiuni pro
puse și aplicate de comuniștii din 
secțiile productive se regăsesc în- 
tr-un rezultat concludent : în luna

cu responsabilități riguros stabilite 
pentru fiecare membru al comitetu
lui de. partid. Fac mențiunea : 
avem în vedere numai problemele 
care pot fi soluționate de către 
organizațiile de partid cu propriile 
forțe. Aceste măsuri au dus la apîi- 
cărea operativă a hotăririlor adop
tate. a propunerilor comuniștilor 
privind punerea in funcțiune in 
avans a unor capacități de producție 
la noua instalație de la uzina de 
produse magneziene, urgentarea re-

OPERATIVITATEA Șl PERSEVERENȚA
să 

ori 
în
de

unor deficiente care di- 
eficiența muncii de partid, 
astăzi pe prezentăm cu 
bune — ne relatează to-

cerințe ale stilului de munca dinamic, eficient
1 1

plenara lărgită a 
acest prilej s-a 
fie" a stadiului 
nerilor făcute în 
de dare de seamă și alegeri, sta- 
bilindu-se judicios responsabilități
le pentru înfăptuirea celor formulate 
la conferința organizației de partid 
din întreprindere. Au fost precizate, 
totodată, și rigorile evidenței clare 
după care în fiecare moment să se 
poată cunoaște stadiul îndeplinirii 
fiecărei hotăriri in parte. Pe baza 
unui grafic lunar, în cadrul plena
relor comitetului se raportează asu
pra modului in care se înfăptuiesc 
hotăririle, se întreprind măsuri pen
tru înlăturarea unor neajunsuri sau 
dificultăți care apar pe parcurs. 
Practic,- folosind acest mod de lucru 
se cunoaște permanent stadiul la 
care s-a ajuns în aplicarea unei ho
tăriri sau 
suri „din 
celor care 
acest sens 
răspunderea fiecărui comunist 
realizarea sarcinilor încredințate.

Deși n-a trecut mult timp de 
desfășurarea adunărilor de dare 
seamă și alegeri, mai bine de jumă
tate din măsurile adoptate, din pro
punerile formulate de comuniștii din

acestui comitet. Cu 
făcut o „radiogra- 
indeplinirii propu- 
adunările generale

a alteia, se pot lua mă- 
mers" pentru sprijinirea 
au sarcini concrete in 

și, ca un corolar, sporește 
in

Ia 
de

VIAȚA DE PARTID

ÎN MUNICIPIUL 
TULCEA

martie au fost atinși oei mai inalți 
indici de productivitate la toate in
stalațiile. dubli față de cei înre
gistrați in prima lună a acestui an, 
recuperîndu-se astfel restanțele la 
producția fizică din primele două 
luni.

Și la combinatul metalurgic, co
mitetul de partid acordă o deosebi- 

' tă atenție înfăptuirii hotăririlor a- , 
doptate. „Atunci cînd am trecut la 
centralizarea măsurilor cuprinse în 
hotăririle adoptate și a propuneri
lor formulate în adunările de dare 
de seamă și alegeri — ne spune 
tovarășul Dumitru Dumitru, secreta
rul comitetului de partid — ne-am 
dat seama că ne aflăm in fața unui 
adevărat „tezaur" de idei, de solu
ții. Pentru a folosi această bogăție 
de idei am inițiat un sistem de 
urmărire operativă a aplicării lor,

parațiilor Ia cele două cuptoare de 
feroaliaje aflate in reparații, asimi
larea unui număr mare de piese de 
schimb in atelierul mecanic al com
binatului. modernizarea a trei teh
nologii de producere a feroaliajelor 
in vederea reducerii consumului de 
energie electrică si creșterii produc
tivității muncii. Practic. 67 din cele 
127' măsuri urmărite la nivelul co
mitetului au fost aplicate pină acum, 
iar efectele sînt concludente. în 
perioada martie — aprilie, producția 
de feroaliaje a sporit cu pește 10 
la sută, ceea ce asigură recupe
rarea restanțelor înregistrate 
primele luni ale acestui an".

Merită să relevăm și alte argu
mente.ale consecvenței și fermității 
in aplicarea hotăririlor adoptate. La 
întreprinderea de construcții de 
nave și utilaj -tehnologic, bunăoară, 
hotăririle adunărilor de dare de 
seamă și alegeri cuprind ca acțiuni 
prioritare modernizarea proceselor 
de produ’cție și reducerea consumu
lui de,energie electrică. Organizația 
de partid din secția mecano-energe- 
tică, de exemplu, a acumulat o 
bună experiență in ce privește apli
carea imediată a hotăririlor adoptate, 
in care se regăsesc concis propune
rile formulate de comuniști. „A

în

Acolo unde mugurii vieții
înfloresc bogat

în județul VASLUI se 
nasc, zilnic, peste 40 de co
pii. 40 de familii se bucură 
de venirea pe lume a unui 
lraged vlăstar, care, ;n

mie. De aceea și numărul 
de locuitori de virstă fra
gedă este foarte mare. La 
o populație de aproape 

, L- . ?500 de locuitori, numai în
1 ihuȚie cazuri,^h'ți ^,'p^hjuK ^grădirjițe - șf șcSflF sint 
."tu este pr<^â^.t-u„|d(if..al,li.,',lpcoap« 80(T‘(M’tob'ti. Un nu
mirăți sau surori. De cjțiva măr. de 259 de mame, care 
'arii, acest județ ocupă prlj au mai mult de trei copii, 

primesc ajutoare de la stat. 
Totalul acestora se ridică 
la aproape un milion și ju
mătate lei anual". în com
pletare, doctorița Burger 
Szabo Paraschiva ne po
vestește despre faptul că 
toată atenția'ei și a cadre
lor medii este îndreptată 
spre cei 65 de copii sub un 
an. că toți sint bine dez
voltați și nu s-a înregis
trat nici un deces. „Pentru 
cine ii vizitează la ei aca
să, așa cum fac eu, starea 
bună a sănătății copiilor

tui cincinal vom construi 
10 500 noi apartamente, 
un spital cu 250 de paturi 
la Huși și se va dezvolta 
cel din Bîrlad cu încă 200 
de. paturi, un. dispensar-po-

Imagini elocvente din satul românesc de azi : construcții noi de locuințe 
în comuna Certeîe, județul Satu Mare

doua zi după adunare — ne spune 
Vasile Guzganu, secretarul biroului 
organizației de partid — am consti
tuit colective formate din membrii 
biroului si comuniști cu experiență 
pentru aplicarea fiecărei măsuri. 
Astfel, fără să mai așteptăm alte 
Instiuiri sau îndrumări, am trecut 
la aplicarea măsurilor stabilite. S-au 
rezolvat în felul acesta unele pro
bleme do care depinde bunul mers 
al activității productive în întreprin
dere. Este vorbii de înlocuirea ma
șinilor rotative de sudură cu altele 
realizate cu forțe proprii, care asi
gură diminuarea 
energie electrică și 
ductivitătii muncii, 
modernizarea unor 
fabrica de oxigen, 
funcțiune a mașinii 
bori cotiți".

Organizațiile de partid și-au eva
luat judicios forțele, le-au pus față 
in față cu realitățile și necesită
țile curente (din păcate, ignorin- 
du-se adesea cele de perspectivă), 
organizîndu-le in asa fel incit ele să 
fie cit mai bine folosite.

...Am prezentat secvențe din ex
periența unor organizații de partid 
din municipiul Tulcea în înfăptuirea 
hotăririlor adoptate de recentele 
adunări și conferințe de dare de 
seamă și alegeri. Stările reale din 
unitățile economice din municipiu 
demonstrează că nu peste tot. în 
toate întreprinderile, se acționează 
cu răspundere, pricepere și fermi
tate în acest sens. Ne referim în
deosebi la întreprinderea de con
fecții, întreprinderea de exploatare 
industrială a agregatelor minerale de 
construcții și întreprinderea antre
priză de constructii-montaj, unde, 
în cele două luni care au trecut de 
la conferințele de dare de seamă și 
alegeri, nu s-a întreprins aproape 
nimic pentru aplicarea hotăririlor 
adoptate.

Comitetul municipal de partid nu 
poate și nu trebuie să privească cu 
detașare spre unitățile economice 
care-i creează probleme. Pretutindeni, 
el trebuie să-și dovedească capaci
tatea politico-organizatorică pentru 
ca lucrurile să intre cit mai repede 
pe un făgaș normal, astfel ca rezul
tatele activității economice pe an-‘ 
sămblul municipiului să fie cit mai 
bune.

consumului 
dublarea ț 
de trecere 
utilaje de 

de punerea 
de rectificat

Neculai AMIHULESEl 
corespondentul „Scinteii"

„în urma criticilor formulate, 

se va îmbunătăți colectarea
materialelor refolosibile11

«UI, «urat JUU'Uț LTk-Upa. . pi I- 
mul loc pe țară in ce pri
vește indicele de natalita
te — în acest an, 23 la 
mie. Tradiția familiei nu
meroase este veche pe a- 
ceste meleaguri, unde rar 
găsești casă în care să nu 
răsune glasuri de copii. Ea 
s-a păstrat și a fost conti
nuată în condițiile cu to
tul noi, cînd, alături de pă
rinți, in grija față de ti na
ra generație, s-a integrat 
puternic statul socialist.

AL 1 OîlO-LEA. în muni
cipiul Vaslui s-a născut, de 
curind, copilul ce totun- 
jește cifra 1000 de nou-năs- 
cuți de la începutul anu
lui — un flăcău de 3,500 kg, 
sănătos și voinic — Andrei 
Florin Blănaru. împreună 
cu mama părăsise de cu- 
rînd maternitatea, așa că 
l-am căutat acasă. L-am 
găsit într-un apartament 
nou, cu patru camere, si
tuat în blocul 432, din noul 
cartier al Vasluiului. „13 
Decembrie". Ne-a deschis 
mama — textilista Adela 
Blănaru. Iar pe lingă ea 
s-au strecurat, in cadrul 
ușii, alți doi băieți — Cris- 
tinel de 6 ani și Ionuț de 4 
ani. Dacă ar fi fost acasă 
și fiul cel mai mare — Mi
hai, de 11 ani, care era la 
școală, și tatăl — fierăr-be- 
tonist la secția prefabrica
te a întreprinderii, de ma
teriale izolatoare, am fi fă
cut cunoștință cu întreaga 
familie Blănaru.

— După ce l-am născut 
pe Mihai — ne spune Ade
la Blănaru — au trecut 
cițiva ani fără să mai avem 
copii. Eram tare necăjită, 
pentru că nu voiam cu nici 
un chip să rămină singur 
la părinți. Noi, acasă, am 
fost zece, iar soțul meu are 
și el șapte frați. Datorită 

. îngrijirilor medicale am 
putut naște încă trei copii, 
ultimul fiind cel pe care-i 
vedeți.. Sint tare mulțumi
tă de el. E un copil liniș
tit și sănătos. Chiar zilele 
acestea a venit doctorița 
să-1 vadă și, cînd a con
statat că intr-o sâptămînă 
a luat in greutate 750 gra
me, a spus că acest copil 
nu are nevoie de ea ca să 
crească mare. M-am bucu
rat nespus.

Adela Blănaru, țesătoare 
la întreprinderea textilă 
din Vaslui, are 33 de ani și 
speră să mai aibă și alți 
oopii. „Iubesc copiii și a- 
vem — eu și soțul meu — 
toate condițiile : să-i creș
tem cit mai bine — ne 
mărturisește ea. Ca și alte 
mame, primesc lunar 400 
de lei ajutor din partea 
statului, plus alocațiile 
pentru copii".

O VECHE TRADIȚIE ÎN 
SATELE VASLUIENE. 
Statisticile arată că sint 
puține acele localitățj ale 
județului unde natalitatea 
se situează sub 20 la mie. 
Există, in schimb, nu una, 
ci numeroase comune in 
care aoest indice se apro
pie sau chiar trece de 30 
la mie : Epureni — 30.8,
Bălteni — 28,6, Vetrișoara 
— 27,2 etc. „La noi, la Du- 
mești — ne explica Maria 
Chirilă. primarul comunei 

natalitatea este de 28 la

este o mare, o foarte mare 
răspundere să le asiguri 
condiții bune de viață, de 
instruire, să le veghezi 
sănătatea. Alături de fa-

a>"* ifltMe, 'organele de partid,. „ . , ... ..
■'SfbflăiMile populare; din fie-. liclinic la VaSluj,;..uri? ,dîs- ., 
care oraș sau comună, cit 
și la hivel județean au im
portante îndatoriri rn rea
lizarea tuturor condițiilor 
necesare pentru ca tînăra 
generație să se dezvolte 
armonios, să se bucure de 
tocite condițiile pe care so
cietatea noastră le-a creat 
pentru copiii țării.

— Măsurile întreprinse 
de noi se adaugă celor lua
te la nivel național, pentru 
stimularea 
sprijinirea 
mulți copii, 
varășul Ion 
cepreședinte

natalității și 
familiilor cu 
ne spunea to- 
Vlad, prim-vi- 
al consiliului

VIITORUL

COPIII 
fiecărei familii

este pe deplin explicabilă. 
Deși in fiecare casă sint 
mulți copii, ne spune doc
torița, am constatat că pă
rinții se îngrijesc să nu le 
lipsească nimic. în fami
lie Ie este asigurat micro
climatul necesar dezvoltă
rii normale".

Am intrat, la întimplare, 
in ograda uneia din cele 
259 de mame cu mulți co
pii din comună — Ioana 
Brașoveanu, o harnică coo
peratoare. Dar din cei zece 
membri ai familiei, din 
care 8 copii, nu l-am găsit 
acasă decît pe Dumitru- 
Bogdan de 8 ani. Abia ve
nise de la școală. Toți cei
lalți erau fie la școală, fie 
Ia muncă. Ne-a vorbit des
pre frați și surori, despre 
gospodăria părintească — o 
casă cu 6 camere și alte 
acareturi, cu animale in 
curte : două vaci și doi 
viței, porc, păsări. Și, cu 
toate că gazda nu era aca
să, am putut deduce că, in 
această familie, copiii au 
fost crescuți în spiritul 
muncii, al hărniciei.

COPII MULȚI, 
PUNDERI ÎNALTE, 
puiți-vă trei orașe 
late doar de copii :
avind peste 45 000 de co-„ 
pii pină in patru ani. al 
doilea — cu circa 51 000 de 
locuitori între 5—9 ani și al 
treilea — cuprinzind 46 000 
copii, de la 10 la 14 ani 1 
Existența acestor orașe este 
imaginară, dar cifrele sint 
reale. Ele reprezintă struc
tura. pe virste. a copiilor 
din județul Vaslui.

Desigur, este o
bucurie să-i vezi zburdînd 
și înflorind străzile, dar

RAS- 
închi- 
popu- 
unul

mare

popular județean. Este 
semnificativ să arăt că 
26 568 de mame cu mai 
mult de trei copii primesc 
ajutoare ce ating lunar 
suma de circa 11,6 milioa
ne lei, iar anual se ridică 
la considerabila cifră de 
139 milioane lei. Pentru 
mamele cu 7 sau mai multi 
copii s-au plătit, in 1986, 

de 
lei.

copii s-au plătit, in 
recompense bănești 
peste două milioane 
De asemenea, se cuvine a- 
mintit faptul că, în 1986, 
copiii județului au primit 
peste 212 milioane lei, ca 
alocații de stat. în ce ne 
privește, atit comitetul ju
dețean de partid, consiliul 
popular al județului, cit și 
organele locale de partid 
și de stat din comune și 
orașe, acordăm o atenție 
deosebită îndeplinirii o- 
biectivelor politicii demo
grafice promovate in tara 
noastră. Periodic, semes
trial — în sesiuni ale 
consiliului popular și tri
mestrial in comitetul exe
cutiv analizăm indicatorii 
demografici, precum și 
condițiile ce sint create în 
domeniul sănătății, invăță
mintului. al comerțului și 
prestărilor de servicii pen
tru a verii in sprijinul fa
miliilor cu copii. Dar, din
colo de programele și mă
surile adoptate, grija noas
tră pentru copii este pre
zentă in tot ceea oe se face 
pentru înflorirea localită
ților județului. Astfel, a- 
vind in vedere numărul 
crescind de familii nume
roase. a crescut si va crește 
în continuare ponderea a- 
partamentelor cu 3 și 4 ca
mere. Pînă la sfîrșitul ăces-

pensar comunal,'90 de săli 
de clasă, săli de gimnastică. : 
și altele, care se vor adău
ga edificiilor existente des
tinate invățămîntului. cul
turii. ocrotirii sănătății co
piilor.

MAREA GRIJA PEN
TRU SANATATEA CE
LOR MICI. „Avem o bază 
materială bună, ne spunea 
dr. Costică Bolea, director 
adjunct al direcției sanita
re a județului. Dispunem 
de 4 secții de pediatrie in 
spitale, de maternități mo
derne și secții de nou- 
născuți, de staționare pen
tru copii. în mediul urban 
funcționează 15 dispensare 
și în cel rural — 71. Prac
tic, nu există comună in 
care să nu fie dispensar. 
S-a îmbunătățit mult înca
drarea cu medici și perso
nal mediu sanitar, . indeo- 
sebi a unităților de ia sa*e. 
în prezent 265 de medici 
de medicină generală și. cu 
profil de pediatrie. 60 de 
medici specialiști în'obste- 
trică-ginecologie și pedia
trie, un număr corespunză
tor de cadre medii lucrează 
in unitățile din județ. Este, 
o realizare dacă ne gin- 
dim că a fost o vreme cind 
medicii ocoleau județul 
nostru. Putem spune că 
lucrurile s-au schimbat in 
totalitate. Cu sprijinul 
consiliilor populare, le-au 
fost create condiții de 
muncă și de viață cu ni
mic mai prejos decit la 
oraș, ceea ce a determinat 
creșterea stabilității cadre
lor medicale și, o dată cu 
aceasta, și îmbunătățirea 
calității asistenței acordate 
populației. Fiecare medic 
are in grija sa un număr 
de copii. Ani întreprins 
totodată o serie de acțiuni 
menite să contribuie la 
perfecționarea profesională 
— expuneri teoretice, pre
zentări de cazuri, confrun
tări de diagnostice. Desi
gur, cei mai buni colabo
ratori sint înseși mamele 
copiilor. De aceea, acor
dăm atenție și: timp educa
ției lor sanitare prin toate 
mijloacele — „Școala ma
mei", conferințe in între
prinderi cu pondere femi
nină, brigăzi științifice, în
tâlniri la cluburile „Femi- 
na“, prezentări de filme 
documentare etc. Faptul că 
îi vedem pe copii dezvol- 
tindu-se bine — fizic și 
psihic — este cea mai bună 
răsplată a eforturilor noas
tre depuse fără întrerupe
re, zi și noapte".

Se-nțelege că aoeste e- 
forturi nu sint deloc mici, 
într-un județ cu o aseme
nea densitate a copiilor. Și 
la acestea s-ar cuveni a- 
dăugdtă activitatea plină 
de dăruire a dascălilor, in- 
cepind cu educatoarele 
din grădirtițe și terminind 
cu profesorii din licee, a 
tuturor acelora care, ală
turi de familie, fac tot ce 
le stă în putință spre a da 
țării o generație de . copii 
sănătoși, bine instruiți, vii
tori cetățeni de nădejde ai 
țării.

Rodica ȘERBAN 
Petru NECULA 
corespondentul „ScînteiF*^

Ilustrată din stațiunea balneoclimaterică Sovata

în „Scinteia" din zilele de 5 și 13 
martie 1987 au apărut articole cri
tice despre activitatea desfășurată 
de întreprinderile de profil din ju
dețele Brăila și Ialomița privind co
lectarea materialelor refolosibile. 
Redăm, pe scurt, răspunsul. Centra
lei pentru recuperarea și valorifi
carea materialelor refolosibile din 
cadrul Ministerului Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și' Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe :

„Referitor la articolul «Realizări 
departe de posibilități» apărut în 
ziarul „Scinteia" din 13 martie a.c., 
privind activitatea Centrului de re
cuperare și valorificare a materiale
lor refolosibile 
Făurei din subor
dinea întreprin
derii județene de 
recuperare și va
lorificare a mate
rialelor refolosi
bile Brăila, vă 
comunicăm urmă
toarele :

Problemele ri
dicate în artico
lul sus-menționat 
au făcut obiectul 
unei ample ana
lize atit in cadrul 
ducere ale întreprinderii 
cit si la centrul de colectare din 
Făurei unde. împreună cu consiliul 
popular orășenesc, s-au stabilit une
le măsuri de remediere a deficien
telor.

Precizăm mai întîi că aspectele 
semnalate de ziar sint juste' și. pen
tru îmbunătățirea în continuare a 
activității de colectare a materialelor 
refolosibile atît în orașul Făurei. cit 
și pe întregul județ, au fost luate o 
serie de măsuri, dintre care amintim: 
creșterea rețelei de .colectare, ajtfn- 
gindu-se la un număr de 70 puncte, 
revenind un punct de colectare Ia 
circa 6 000 locuitori ; va continua 
amplasarea de noi miniconteinere și 
recipienti pentru colectarea hîrtiei 
și spărturilor de sticlă. în prezent 
fiind montate peste 1 900 minicon
teinere și aproape 100 recipienti. 
Pentru neindeplinirea sarcinilor în
credințate, care s-au concretizat in 
realizări sub nivelul posibilităților 
din orașul Făurei. ca și pentru 
dezinformarea organului de presă. 
Consiliului oamenilor muncii din 
I.J.R.V.M.R. Brăila a hotărit înlo- 
cuirea din funcție a șefului de cen
tru, Visîi Marin.

Criticile făcute la adresa activi
tății Centrului de recuperare și va
lorificare a materialelor refolosibile 
Făurei 
Brăila

DIALOGUL CU

de analiză și pentru elaborarea de 
măsuri, care, să conducă la îmbună
tățirea continuă a activității de re
cuperare a materialelor refolosibile, 
atit la unitățile direct vizate, cît și 
la altele'care .eventual se regăsesc 
in astfel de situație".

în continuare, răspunsul sosit la 
redacție precizează : ,

„în articolul -Două răspunsuri, 
două mentalități» — apărut in ziarul 
Scinteia din 5 martie a.c„ privind 
activitatea întreprinderii județene 
pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile din Ialomița 
— centrul Fetești, vă informăm că 
situația a fost

organelor de con- 
județene.

si intreprinderii județene 
au constituit un bun prilej

analizată atit de 
biroul executiv al 
consiliului oame
nilor muncii al 
intreprinderii ju
dețene. cit și de 
conducerea cen
trului.

Pentru înlătu
rarea neajunsuri
lor semnalate. In 
urma analizelor 
făcute, s-au luat 
o serie de măsuri 
care să conducă la 
intensificarea ac

tivității de colectare și valorificare a 
materialelor refolosibile. atit din 
gospodăriile populației, cît și din 
unitățile socialiste, dintre care cităm: 
• dezvoltarea rețelei de colectare 
în toate localitățile urbane cu încă 
2 puncte, din care unul în orașul 
Fetești ; • cu sprijinul Consiliului 
popular Fetești și împreună cu 
secția de gospodărie comunală au 
fost luate măsuri de recuperare a 
materialelor refolosibile din halda 
menajeră ; • pină la data de 31 mai 
a.c. se vor dota asociațiile de loca
tari cu . încă 150 bucăți minicontei- 
nere. potrivit graficului stabilit cu 
consiliul popular ; • pentru recupe
rarea tuturor materialelor refolosi
bile din gospodăriile populației, uni
tăți socialiste, parcuri, locuri virane, 
șantiere și altele, consiliile populare 
vor organiza. în cursul lunilor ime
diat următoare, largi acțiuni de 
masă cu sprijinul deputaților. comi
tetelor de cetățeni, organizațiilor 
U.T.C. și de pionieri.

Mulțumindu-vă pentru sprijinul 
pe care l-ați acordat întreprinderii 
din Ialomița și, prin aceasta, și altor 
întreprinderi județene de recupe
rare. vă asigurăm că vom urmări 
permanent îmbunătățirea activității 
acestora în vederea creșterii resur
selor materiale puse la dispoziția 
economiei naționale".

CETĂȚENII
poate și trebuie să fie perfecționat

si au 
îmbu- 
activi-

consi-

Nu mai trebuie, credem, insistat ' 
asurira importanței deosebite pe 
care conducerea partidului o acordă 
modului în care este organizată și 
-se desfășoară activitatea de rezol
vare a propunerilor, sesizărilor, re- 
clamațiilor și cererilor oamenilor 
muncii. Plenara Comitetului Central 
al partidului din martie a.c.. cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al partidului, ho- 
tărirea adoptată au dezbătut 
stabilit măsuri clare pentru 
nătătirea și perfectionarea 
tȘții in acest domeniu.

Avind în vedere asemenea
derente. ne interesăm ' de preocupă
rile existente in această direcție 
într-o localitate importantă a pa
triei. municipiul Tecuci, din județul 
Galați. Pornim în investigația noas
tră de la citeva date statistice. In 
anul 1986 comitetul municipal de 
partid și consiliul popular municipal 
au avut spre rezolvare un număr de 
446 scrisori. , în aceeași perioadă, 
brimul-secretar. secretarii 
tului municipal de partid, 
și primul-vicepreședinte al ___
tetulpi executiv al consiliului popu
lar municipal au acordat 3 253 au-‘ 
diențe. Ce probleme ii frămintă pe 
oamenii muncii, pe cetățenii din 
municipiu, care aleg această cale 
de dialog cu autoritățile ? In ceea 
ce privește scrisorile, capitolul prio
ritar I îl constituie unele neînțele
geri din familie sau dintre cetă
țeni ; urmează solicitări din sfera 
locuințelor, cereri de încadrare, 
pentru obținerea de butelii etc.

Unele sondaje efectuate, precum și 
participarea ia o audientă acordată 
de tovarășa Ortansa Grecu, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
de partid Tecuci, ne-au convins de 
faptul că aici se acordă atenția 
cuvenită desfășurării activității de 
rezolvare a sesizărilor oamenilor 
muncii. Investigația noastră nu a 
depistat scrisori ale căror termene 
de rezolvare să fie depășite ori răs
punsuri nefondate, superficiale. Dim
potrivă. Dialogul la acest nivel — 

. al secretariatului comitetului muni
cipal de partid — se bucură de o 
mare atenție. Raportat la populația 
adultă a municipiului, numărul ce
lor care au adresat scrisori ori au 
venit in audientă anul ■ trecut re
prezintă circa zece la sută dintre 
locuitorii Tecuciului. în trimestrul

• I din acest an, numai audiențele 
s-au ridicat la 1 048, ceea ce în-

seamriă că în fiecare zi de lucru 
din lunile ianuarie-martie circa 14 
cetățeni s-au deplasat la comitetul 
municipal de partid pentru a-și 
spune păsurile.

în ziua de 12 mai veniseră în 
audiență la tovarășa prim-secretar 
Ortansa Grecu 30 de persoane. Cu fel 
de fel de probleme. Bălțatu Virginia 
avea să semnaleze unele neînțelegeri 
în familie; Costea Gh. dorea schimb 
de locuință de la două la trei ca

mere (însă in același bloc) Co- 
dreanu Alexandru, fost șofer la 
C.U.A.S.C. Nicorești, căuta un nou 
loc de muncă ; Bostoacă Ștefana — 
in legătură cu care se dovedise 
că realizează practici religioase in

audientele sint acordate de directo
rul unității ; la audiențele acestuia 
participă, de regulă, și secretarul 
comitetului de partid, președintele 
sindicatului, șeful biroului- personal. 
Cum sînt rezolvate cererile de 
audiențe? Nu foarte limpede, 
pildă, solicitările de locujnțe 
primit răspunsuri in doi peri, 
genul ,Jn evidență", cînd mai

la 
De 
au 
de 

... , ___ ___ bine
ar fi fost să li se explice tuturor 
celor care au asemenea probleme 
modalitatea clară de rezolvare, și 
anume repartizarea apartamentelor 
in funcție de locul ocupat pe tabe
lele de priorități. Or. se pare că 
nici aceste tabele nu mai sînt 
acum foarte cunoscute de către oa-

comite- 
precum 

corni -

însemnări din municipiul Tecuci privind organizarea 
și desfășurarea activității de soluționare a scrisorilor 

și cererilor oamenilor muncii

afară bisericii — solicita locuri de 
mltncă pentru fetele sale, cea mai 
marș în vârstă de 25 de ani. dar 
nu oriunde, ca de pildă la împle
tituri de coșuri, ș.a.m.d. Am spicuit 
citeva dintre cazuri pentru a ob
serva că : 1) unele dintre aceste
probleme puteau să nu ajungă la 
acest nivel ; 2) audienta. dialogul
larg, civilizat cu oamenii muncii,
cu Cetățenii îi poate determina pe 
unii dintre aceștia să ceară de la 
autorități mai mult decit ei înșiși 
dau statului sau au dreptul (in 
această privință este relevant ca
zul cetățenei Bostoacă Ștefana care, 
pe de o parte, propovăduiește cre
dința in afara bisericii. încâlcind le
gile tării, iar pe de alta pretinde or
ganului de partid numai anumite 
locuri de muncă pentru fetele dum
neaei. fără calificare ; 3) tovarășa 
prim-secretar, ceilalți tovarăși secre
tari, primul-vicepreședinte manifestă 
disponibilitate față de acest dialog, 
chiar dacă, după cum spuneam, alte 
cadre 
puțin 
aici.

Că 
gem ------------ ... ------
modul cum este organizată 
desfășoară ' ' .1. _______
a sesizărilor oamenilor muncii. La 
întreprinderea de construcții me
talice din localitate, aproape toate

aveau datoria să rezolve cel 
o parte dintre cazurile ajunse
așa stau lucrurile ne con vi n- 
controlind în citeva unități 

Si se 
activitatea de rezolvare

meni. Sau un alt exemplu. Un om 
al muncii solicită încadrarea fiului 
său, absolvent de liceu, cu reparti
ție la combinatul siderurgic ; și ce 
răspuns primește ? Să mai treacă 
pe la director, deși eventuala sa 

, încadrare la unitatea tecuceană ar 
fi dus la încălcarea unor prevederi 
privind repartizarea în producție a 
absolvenților. Un alt cetățean 
rește să 
loc. să i 
dacă se 
dispune 
acestuia, 
locuință.
dență...
balaje metalice pentru 
alimentară discutăm aceeași __
blemă in prezența tovarășilor Emi
lia Țarin, secretarul comitetului de 
partid, Teodor Donea, inspector de 
personal. Virgil Chiotan, responsa
bilul comisiei de rezolvare a scriso
rilor și sesizărilor oamenilor mun
cii. Constatăm aoeeași rezolvare 
aproximativă a cererilor reieșite în 
audiențe. Un om al muncii solicită 
schimb de locuință de la Tecuci la 
Galați. Este trimis la consiliul 
popular municipal, cînd un simplu 
anunț la ziarul local ar fi fost su
ficient. Mastacan Neculai cere lo
cuință pentru feciorul său (am gă
sit vreo cinci asemenea apeluri ale 
sale în registrul de audientă) ; de

asemenea, și Mărmureanu Doina, 
însă nici aici listele de priorități nu 
se bucură de foarte mare claritate, 
astfel incit solicitanții nu-și cu
nosc locul în aceste tabele, posibi
litățile de rezolvare, termenul cînd 
acestea vor 1'i împlinite ș.a.

Ce se desprinde din aceste con
statări ? Faptul că la nivelul uni
tăților ar putea fi mai bine orga
nizată activitatea de rezolvare a 
scrisorilor și cererilor oamenilor 
muncii, astfel incit o parte din 

acestea să nu mai ajungă la comitetul 
municipal de partid sau la consi
liul popular- municipal, aglomerînd 
cu probleme ce* pot fi și trebuie 
rezolvate in Unitățile de ,bază. Pe 
de altă parte, ea o sugestie, credem 
că s-ar putea mai bine organiza ac
tivitatea de încadrare în muncă la 
nivelul unităților economice, după 
cum s-ar putea organiza un mai 
strins dialog cu oamenii muncii, cu 
cetățenii Tecuciului prin acțiuni de 
genul „Tribuna, democrației", în care 
să se explioe acestora eforturile de
puse în direcția rezolvării unor pro
bleme de locuințe, stadiul construc
țiilor, locurile unde cei interesați 
pot afla rezolvarea unor probleme 
simple, a unor cereri care 
soluționa nu neapărat prin 
la primul-secretar. Nu în 
rind, trebuie intensificată 
tatea de educație juridică,
noaștere a legilor — prin populari
zarea acestora în unități, cartiere, 
prin acțiuni publice și alte mani
festări — astfel incit să fie micșo
rate abaterile de acest gen. Mai 
bine poate fi popularizată și legis
lația muncii — îndeosebi în unități, 
dar și la gazetele de stradă din car
tiere — luindu-se și măsurile pre
văzute de lege in cazul elemente
lor care duc o viată parazitară.

Desigur, disponibilitatea pe care 
am intilnit-o la nivelul comitetului 
municipal de partid, al consiliului 
popular municipal față de dialogul 
cu cetățenii, prin intermediul sefiso- 
rilor, sesizărilor, propunerilor, face 
posibilă perfectionarea acestei acti
vități, astfel incit acest municipiu, 
recunoscut prin oamenii săi harnici, 
gospodari, să ciștige mereu in fru
musețe și' datorită implicării unui 
număr cit mai mare dintre locuito
rii săi la acțiunile comune de con
tinuă înflorire ecOnomico-socială a 
localității.

Dan PLĂEȘU 
corespondentul „Scinteii1*

se pot 
audiență 

ultimul 
activi- 

de cu-

do-
fie încadrat strungar. în . 

i se spună limpede, pe loc.
poate ori nu. conducerea 
o verificare la domiciliul 

. Un altul cere schimb de 

. Este și acesta luat in evi-
La întreprinderea de am- 

metalice pentru industria
pro-
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CĂLĂRAȘI

Condiții bune de lucra

apariția 
cum ne

buruienilor, cu toate mijloacele ma
nuale, mecanice și chimice. Pe baza 
contractelor în acord global, un 
număr de oameni mai mare ca ori- 
cind sint la muncă în cimp, făcîn
du-se o mobilizare generală a tu
turor locuitorilor satelor. Toate cul
tivatoarele din dotare lucrează zi- 
lumină, fiind asigurate cu două rin- 
duri de

rilor de întreținere am întîlnit însă 
in consiliile agroindustriale Ceamur- 
lia de Jos și Somova, în aceste zone, 
satele sînt pline de oameni, iar bu
ruienile au impînzit lanurile, sufo- 
cind culturile. Utilajele mecanice nu 
sint folosite in întregime. Datorită 
lipsei de motorină, aproape 200 cul
tivatoare sint trase zilnic pe dreapta. 
La direcția agricolă județeană 
aflat că Centrala „PECO" mai

DOLJ

am 
are

de livrat unităților tulcene pentru 
efectuarea lucrărilor agricole plani
ficate în această lună 450 tonede 
motorină. De asemenea, pentru pu
nerea in funcțiune a. tuturor siste
melor de irigații. în vederea comba
terii secetei, este nevoie de o putere 
orară de 60 MW energie electrică, 
iar Ministerul Agriculturii, a reparti
zat județului doar 25 MW. (Neculai A- 
mihulesei, corespondentul „Scînteii"). .

VASLUI

Seceta prelungită necesită măsuri 
deosebite pentru întreținerea culturilorDupă ce în cursul zilei de 26 mai 

a plouat în tot județul, precipitații
le oontinuind și noaptea, in unele 
zone, ca Ulmeni, Oltenița și Chir- 
nogi, cantitățile de apă depășind 10 
litri pe metru pătrat, în dimineața 
zilei de 27 mai ploaia a încetat, vre
mea fiind în încălzire ușoară chiar 
dacă soarele nu și-a făcut 
pe tot timpul zilei. După 
informează ing. Paul 

' Ciupercă, director teh
nic al I.E.E.L.I.F. Călă
rași, în consiliile unice 
Borcea, Jegălia, Roșeți, 
Perișoru și Dragalina, 
precipitațiile fiind mai 
reduse, irigarea culturi
lor în special la orez și 
legume se desfășoară 
din plin. în altele, ca 
Frăsinet, Dragoș Vodă
si Lehliu. s-a oprit irigarea, existînd 
suficientă apă în sol.

Despre starea culturilor, cu precă
dere cele semănate în primăvară, 
precum și despre măsurile între
prinse pentru grăbirea ritmului la 
lucrările de întreținere iată ce ne-a 
declarat ing. Constantin Alexe, di
rector general al direcției agricole 
județene : „Aproape fără excepție, 
în tot județul starea de vegetație a 
culturilor, inclusiv cele prășitoare, 
este foarte bună, plantele avînd den
sitățile corespunzătoare, fiind viguros 
și exploziv răsărite și dezvoltate, e- 
xistînd suficientă umiditate în 
sol. Atenția tuturor specialiștilor, 
a lucrătorilor ogoarelor este în
dreptată acum către lucrările de în
treținere. Se acționează 
fronturi largi pentru

energic pe 
combaterea

cuțite foarte bine ascuțite 
și mergînd încet cu vi
teza adecvată 
plantelor".

Conform situației o- 
perative, prasila I ma
nuală și mecanică a fost 
încheiată pe cele 11 670 
hectare cu sfeclă de za
hăr și 35 592 hectare cu 
floarea-soarelui, iar la 
porumb pe aproape 60 la 
sută din cele peste 

106 000 hectare. Se lucrează acum la 
prașila a Il-a și manuală și me
canică la sfecla de zahăr, prooentul 
la zi fiind de circa 40 la sută. Dacă 
pe ansamblu aceasta este situația, 
rămîne cu atît mai de neînțeles di
ferențele mari care există între 
unele consilii unice vecine la în
treținerea culturilor, unele rămîneri 
în urmă nemaiputînd fi justificate 
prin timpul nefavorabil. La floarea- 
soarelui, de pildă, dacă în consilii
le unice Chirnogi, Mînăstirea, Să- 
rulești, Lehliu s-a trecut deja la 
prașila a doua, atît manuală, cit și 
mecanică. în altele, ca Ciocănești, 
Budești, Fundulea, mai sînt 15—20 
la sută din suprafețe care nu au 
văzut încă sapa. (Mihail Dumitrescu, 
corespondentul „Scînteii").

taliei

TULCEA

Se cere organizare temeinica,
V

După aprecierea specialiștilor Di
recției apelor „Jiu", această primă
vară a fost pentru județul Dolj cea 
mai bogată în precipitații din ultimii 
zece ani.

Cum e și firesc, condițiile speci
fice ale acestei primăveri întîrziate 
și ploioase au determinat comitetul 
județean de partid, comandamentul de 
coordonare a lucrărilor agricole să 
adopte operativ măsuri specifice și 
eficiente, astfel încît ploile să spo
rească producțiile și nicidecum să 
dijmuiască recoltele. Așa s-a stabilit, 
așa se face. Un prim argument : pa
ralel cu mobilizarea tuturor forțelor 
manuale de la sate la executarea lu
crărilor de întreținere a culturilor de 
prășitoare — s-a indicat astfel să se 
aplice cel puțin patru prașile ma
nuale — au fost mobilizați și aproape 
30 000 de navetiști din unitățile eco
nomice din municipiul Craiova și 
alte orașe ale județului, care au luat 
culturi în acord global și în timpul 
liber lucrează alături de familiile lor 
la efectuarea prașilelor manuale. 
Drept urmare, lucrînd îndeosebi în 
„ferestrele** dintre ploi, pînă în seara 
zilei de miercuri (27) porumbul a 
fost prășit manual pe 29 465 hectare 
din cele 123 160 hectare aflate în cul
tură, floarea-soarelui pe 27 159 hec
tare din cele 40 940 hectare planifi
cate, iar sfecla de zahăr a fost pră
șită a doua oară pe mai bine de 1 500 
hectare din cele 14 200 hectare aflate 
în cultură. Fruntașe la prășitul ma
nual sint unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Dăbuleni, Se
garcea, Măceșu, Moțăței, Calafat, 
Băilești, Perișor și Plenița. Concomi-

tent cu executarea prașilelor manua
le s-a extins și prășitul mecanic, care 
pînă la aceeași dată a fost executat 
pe 40 la sută din suprafața ocupată 
cu porumb, 35 la sută pe cea de 
floarea-soarelui și 23 la sută pe su
prafața cultivată cu sfeclă de zahăr. 
Un raid întreprins prin unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale 
Segarcea, Perișor și Bechet a relie
fat faptul că se aplică cu bune rezul
tate indicațiile comandamentului ju
dețean privind fertilizarea culturi
lor concomitent cu efectuarea prași
lelor. In acest sens se folosește din 
plin orice oră bună de lucru, specia
liștii urmărind permanent starea de 
umiditate a terenului, a fiecărei sole 
în parte. (Nicolae Băbălău, cores
pondentul „Scînteii").

In județul Vaslui au căzut în a- 
ceastă primăvară 12—14 litri de apă 
pe metru pătrat și aceasta în citeva 
zone restrinse. Acest fenomen a in
fluențat 
voltarea 
aproape 
Iul este 
crustă 
rapidă și a micilor rezerve de apă 
existente. în atare situație, coman
damentul județean pentru agricultu
ră a hotărit să se intensifice, peste 
tot, prășitul mecanic și manual, 
acesta fiind singurul mod de a com
bate buruienile și Seceta și a ajuta 
culturile să se. dezvolte. în acest 
sens, au fost întreprinse măsuri ope
rative pentru mobilizarea la execu
tarea acestei lucrări a tuturor forțe
lor satelor, pentru sporirea răspun
derii organelor locale de partid și de 
stat,, a organelor agricole, a primă
riilor și conducerilor de unități pen
tru realizarea prășitului la timp și 
de bună calitate.

serios în mod negativ dez- 
culturilor prășitoare. în 

toate unitățile agricole, so
ws,cat și in mare, parte cu o 
ce favorizează evaporarea speciallștilor. întreaga 

se lucrează din' plin 
manual și mecanic, cu

în-multe unități, în sprijinul coo
peratorilor si al mecanizatorilor a,u 
venit ceilalți locuitori ai satelor, lu
crători ai întreprinderilor industria
le din orașe. Toate timpurile 
sint împînzite cu oameni ce lucrează 
in echipe compacte, sub directa în
drumare a 
zi-lumină 
la prășitul
cele peste 720 de prășitoare. De alt
fel, buna organizare a muncii și. ju
dicioasa utilizare a forțelor au fă
cut ca, pînă miercuri, în județ sfecla 
de zahăr să fie prășită a doua oară 
mecanic pe 37 la sută și manual pe 
26 la sută din suprafață, floarea-soa
relui, tot a doua oară, pe 5 și res
pectiv 3 la sută, iar prima prașilă la 
porumb să se execute pe 85 
mecanic și .74 la sută manual 
peste 82 000 hectare. (Petru 
corespondentul „Scînteii “).

la sută 
pe cele 
Necula,

dar si motorină la nivelul planificat
O dată cu încheierea semănatului, 

vremea a devenit secetoasă, ceea ce 
a făcut ca plantele să se dezvolte 
încet și să sufere datorită lipsei de 
apă. în prezent, deficitul de apă din 
sol însumează între 1 000—1 700 metri 
cubi la hectar. în ultimele zile, un 
front de ploi a străbă
tut în mare parte jude
țul, cantitățile . de apă 
căzute însă au fost mici. 
Acestea au determinat 
totuși b răsărire explo
zivă a plantelor. Prac
tic, în toate unitățile 
agricole sfecla de zahăr 
floarea-soarelui, porum
bul și soia au răsărit 
Culturile, datorită lipsei 
de apă, se dezvoltă incet, cresc însă 
repede buruienile, care sint mai bine 
adaptate.

Prima prașilă manuală și 
la sfecla de zahăr a fost 
pe toate cele 6 900 hectare 
în acest an, floarea-soarelui a fost 
prășită mecanic și manual pe aproa
pe 90 la sută din suprafață, forțele 
fiind acum concentrate la întreține
rea culturilor de porumb, unde au

mecanică 
încheiată 
cultivate

fost prășite manual 33 la sută din 
suprafețe, iar mecanic 36 la sută. 
Trebuie spus că lucrările s-au in
tensificat mai ales în această săptă- 
mină, cînd s-au prășit zilnic aproape 
6 000 hectare manual și peste 7 000 
hectare mecanic. Dacă în majorita

tea zonelor județului 
consiliile populare, con
ducerile unităților au 
întreprins măsuri hotă- 
rîte pentru mobilizarea 
tuturor forțelor nțeca- 
nice la prășit, iar locui
torii satelor participă în 
număr mare la efectua
rea prașilei manuale. în 
unele cooperative agri
cole abia a început pri- 
la floarea-soarelui,. iar 
nici nu s-a declan- 

: remarcată buna - or- 
muncii la întreține- 

în consiliul agro-

ma prașilă 
la porumb 
șat. 
ganizare 
rea 
industrial Casimcea, unde prima pra
șilă Ia floarea-soarelui s-a încheiat 
și a început cea de-a doua, iar po
rumbul a fost prășit manual și me
canic pe mai bine de jumătate din 
suprafețele cultivate. O slabă orga
nizare a muncii la efectuarea lucră-

Trebuie 
a 

culturilor

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Evoluția vremii și

pentru executarea

concluzii
lucrărilor

practice 
agricole

Pentru obținerea producțiilor planificate, executați 
fără intirziere lucrările de întreținere a culturilor, 
acordați maximă atenție menținerii densității optime a 
plantelor. Acolo unde pămintul are nevoie urgentă de 
apă, acționați pentru irigarea neîntreruptă a culturilor.

La Institutul de meteoro
logie și hidrologie l-am 
auzit spunind de citeva ori 
pe ing. OCTAVIAN BER- 
BECEL, șeful laboratorului 
de agrometeorologie, că 
martie a fost luna diin 
cursul... iernii trecute cea' 
mai dăunătoare pentru a- 
griculțură.

— Intr-adevăr, am tra
versat anul acesta una din 
cele mai reci primăveri ale 
ultimelor patru decenii, eu 
caracteristici 
luna martie 
înghețat în 
la adîncimi 
nii ianuarie, 
30—40 cm. Suma tempera
turilor Acumulate pe întreg 
anotimpul de primăvară a , 
fost abia de 730—800 gra
de in -majoritatea zonelor, 
deficitul termic fiind de 
200—230 grade față de nor
mal. Exprimat calendaris
tic. aggșt deficit reprezintă, 
o intirziere de 10—12 .zii»:, 
cu excepția zoneler cen
trale, unde este de ordinul 
a 5—6 zile. Efectul acestor 
anomalii se reflectă în e- 
voluția vegetației spontane 
șl cultivate. Salcîmul. de 
exemplu, a înflorit in ma
sivele păduroase din zona 
Bucureștiului abia la 27 
mai, față de 14—15 mai, iar 
liliacul — în jurul datei de 
10 mai. în loc de 27—28 a- 
prilie. Și în cazul plantelor 
cultivate se oonstată ace
lași fenomen. Astfel, în su
dul tării, la soiurile timpu
rii de grîu, care de obicei 
înspică între 16 și 18 mai. 
această fază s-a declanșat 
abia în zilele de 27—28 mai. 
De asemenea, la culturile 
de primăvară este o tntîr- 
ziere apreciabilă, în func
ție de data semănatului.

— Ce alte caracteristici 
agrometeorologice mai pot 
fi evidențiate in această 
primăvară și, în mod deo
sebit in luna mai, care-și 
pun pecetea asupra vege
tației culturilor ?

— O altă particularitate 
o consider repartiția neu- 
niformă a precipitațiilor și, 
în mod corespunzător, a 
rezervei de apă în sol. Asa. 
de exemplu, în luna mai 
au căzut precipitații exce
siv de ridicate în sudul Ba-

de iarnă in 
cînd solul a 
multe zone 
specifice lu- 
respectiv Ia

natului și nordul Olteniei, 
unde s-au înregistrat, 
unele arii restrinse, 
la 240 litri de apă pe mp 
în decurs de 27 de . zile. Pe 
areale mai mari, în sud- 
vestul țării, precipitațiile 
căzute in aceeași perioadă 
s-au situat frecvent între 
100 și 200 litri pe mp. în 
schimb, în zonele centrale 
și sudice ale Moldovei, in 
nordul Bărăganului și al 
Dobrogei au căzut cantități 
neînsemnate — 10 pînă la 
25 litri pe mp. De altfel, în 
aoeste zone seceta persistă 
încă din toamnă. In restul 
teritoriului, precipitațiile 
căzute în luna mai s-au si
tuat în limite 'intermediare, 
adică între '25 și 100 litri 
pe mp. descreșterea valo
rilor făcîndu-se de regulă 
de la vest la est.

— în această situație, ce 
rezervă 
sol ?

— La data actuală zes
trea de apă în sol pe adin
ei rh ea de un metru, preci
zez apă accesibilă plante
lor, este cuprinsă frecvent 
intre 1 500 și 2100 metri 
cubi la hectar, în majorita
tea zonelor vestice și nord- 
vestice ale țării. în nordul 
și vestul Olteniei, 
vestul Munteniei, 
mal mare parte a 
vaniei, Olteniei și 
niei. rezerva de 
adîncimea 
încadrează
1 500 metri cubi la hectar, 
asigurînd și aici o- bună 
aprovizionare a culturilor 
de primăvară. Pe zone mai 
restrinse, situate în estul 
țării, nordul Bărăganului 
si al Dobrogei. zonele cen
trale și sudice ale Moldo
vei. umiditatea in sol. este 
mai redusă, situîndu-se de 
regulă sub 1 000 metri cubi 
la hectar. Cele mai mici 
rezerve de apă în sol — 
600 pină la 800 metri cubi 
Ia hectar — se semnalează 
în podișul Birladului (ju
dețul Vaslui). La culturile 
de toamnă, datorită consu
mului intens din perioada 
anterioară, umiditatea este 
mai scăzută, in genere cu 
200 pînă la 400 metri cubi 
la hectar, dar este de preci
zat că tn perspectivă cerin
țele de apă se micșorează.

pe 
piuă

de apă există in

în nord- 
în cea
Transil-
Munte- 

. apă 
respecți vă 
între 1 300

ne 
se 
și

— Cum este apreciată 
starea de vegetație a cul
turilor in prezent 1

— Deoarece factorul 
sențial pentru producție — 
rezerva 
se află 
parte a 
me sau 
tea. tntîrzierea la care ne 
refeream nu afectează sem
nificativ productivitatea cul
turilor. Perspectiva recol
telor se menține încă bună, 
chiar foarte bună în zonele 
sudice si vestice. Un po
tențial biologic mai redus 
se semnalează în par
tea centrală și sudică a 
Moldovei și, local. în Tran
silvania, unde solul are un 
conținut mai mic de apă. 
Tin să adaug insă că area- 
lele cu potențial scăzut sint 
restrinse.

— Cum va evolua vre
mea în perioada imediat 
următoare ?

— Vremea se va menține 
călduroasă.' a'p ro plată de 
limitele termice 
acestei perioade, 
râturile maxime 
junge in sud pînă la 25—30 
grade, iar cele minime se 
vor situa, de regulă, deasu
pra limitei de 10 grade. 
Precipitații sub formă de 
averse se vor semnala în 
zonele vestice, centrale și 
nordice, în sud-est proba
bilitatea lor fiind redusă.

— Dar în luna iunie ?
— In prima lună de vară 

temperatura va înregistra 
un salt apreciabil față de 
luna mai. fiind în genere 
cu 5—7 grade mai ridicată, 
adică se va apropia de li
mitele specifice, ' 
maxime situîndu-se 
25 și 32 de grade în 
țării., în centrul și 
țării acestea se vor 
dra între 18 și 24 de 
Orientativ se poate aprecia 
că precipitațiile oe se în
trevăd în această lună în 
majoritatea zonelor agrico
le din sudul, vestul, cen
trul și nordul țării vor a- 
tinge 60—90 litri de apă pe 
mp. Sînt de așteptat can
tități mai reduse în partea 
de est a țării. Ca urmare, 
tn condițiile menționate, a- 
provizionarea culturilor de 
toamnă și primăvară va fi 
satisfăcătoare în cea mai

e-
de apă din sol — 
în cea mai mare 
țării în limite opti- 
apropiate de aces-

specifice 
Tempe- 
vor a-

valorile 
! între 
i sudul 

nordul 
inca- 

grade.

mare parte a teritoriului, 
exceptînd zonele estice, 
unde se impun măsuri de 
conservare și completare 
a rezervelor de apă prin 
Irigații.

— tn funcție de evoluția 
timpului și starea culturi
lor, ce măsuri de ordin 
tehnic trebuie luate în a- 
ceste zile și in tot cursul 
lunii următoare, astfel in
cit să se asigure o bună 
dezvoltare a plantelor Cul
tivate și să se creeze con
dițiile pentru obținerea de 
recolte mari ?

— In afara celor releva
te mai înainte, in ce pri
vește culturile prășitoare 
reamintesc să nu se negli
jeze faptul că se mențin 
factorii agrometeorologici 
care stimulează dezvolta
rea buruienilor si. in unele 
cazuri, formarea crustei. 
Deci, trebuie să avem in 
vedere ca distrugerea bu
ruienilor să se facă înain
te de ingroșarea crustei și 
de tasarea solului, fenome
ne care vor fi frecvente li
nul acesta datorită umidi
tății ridicate și evaporării 
intense a apei. La culturi
le de toamnă, îndeosebi la 
cele cu talie joasă și cu 
densitatea mai redusă, re
coltarea va trebui efectua
tă într-un timp foarte 
scurt pentru a evita dez
voltarea buruienilor care 
provoacă dificultăți combi
nelor. Dacă ne referim la 
culturile furajere, in zone
le cu deficit de umiditate 
se vor aplica irigații, iar 
în celelalte zone se vor lua 
măsuri pentru evitarea al
terării lor datorită excesu
lui de apă. Revenind la 
culturile de primăvară, de
oarece condițiile devin priel
nice și pentru dezvoltarea 
dăunătorilor, se oer măsuri 
de combatere a acestora.

Cu toate capriciile vremii 
din acest an. concluzionăm 
că in cea mai mare parte a 
teritoriului există premise 
agrometeorologice 
bile pentru obținerea 
producții ridicate la I 
culturile, cu condiția 
pectării tehnologiilor 
cifice.
Convorbire consemnată de 
Gabriela BONDOC

specializată, Trustul de antrepriză 
generală construcții speciale in pe
trol. nu a executat toate lucrările 
planificate. Motive se pot invoca 
multe. Și intr-adevăr, trustul nu a 
avut capacitatea necesară pentru a 
face față tuturor lucrărilor, n-a avut 
o organizare adecvată. Cu toate a- 
cestea, in mod surprinzător, la sfir
șitul anului (cunoscind bugetul, sche
lei) a pretins un decont in plus față 
de lucrările executate de aproape 
două milioane lei, cu promisjuneâ 
că lucrările vor fi executate in a- 
ceastă primăvară. Or. cu asemenea 
practici care contravin nu numai 
celor mai elementare cerințe ale 
producției, ci și legilor țării, nu se 
poate soluționa problema amenajării 
drumurilor la sonde. Și pentru că 
drumurile nu au fost construite la 
timp, mai ales la sondele noi. acce
sul este mult îngreunat, sondele aș
teaptă zile in șir. iar Schela de 
producție din Titu acumulează in 
continuare restanțe la producția fi
zică.

Despre problema atît de impor
tantă a drumurilor de acces la son
de am mai scris în coloanele zia
rului și era de așteptat ca forurile 
de Specialitate să ia măsurile ce se 
impuneau, tocmai pentru a face mai 
operative intervențiile la sondele 
oprite. Din sondajele făcute în mai 
multe schele de producție petrolieră 
care se confruntă cu astfel de pro
bleme se desprinde concluzia că 
Trustul antrepriză generală de con
strucții speciale in petrol, cu sediul 
la Ploiești, nu își face datoria, și 
activitatea sa trebuie analizată te
meinic de ministerul de resort. Pro
blema drumurilor de acces la sonde 
este mult prea importantă pentru a 
fi lăsată îa voia întimplării. Dacă 
este cazul, trebuie să se revizuiască 
însuși modul de organizare a acestei 
activități care, după cum se poate 
lesne observa, are mari implicații 
în realizarea planului de producție. 
In favoarea acestei idei pledează 
chiar exemplul acelor unități de ex
tracție care au construit și moder
nizat cu forțe proprii o serie de 
drumuri ce deveniseră impractica
bile și tot așteptau „mîna“ specialiș
tilor de Ia trustul antrepriză. Aceas
tă experiență ar trebui temeinic și 
operativ studiată.

Sondele noi - 
operativ puse 
în funcțiune!

favora- 
i de 
toate 
res- 
spe-

Pînă în toamna acestui an trebuie 
să se pună în exploatare grupuri 
energetice pe cărbune cu o putere 
de peste 1 000 MW, cit și importante 
capacități în hidrocentrale, care se 
ridică la peste 700 MW. Totodată, 
urmează să se repare o serie de 
grupuri energetice, echivalind cu 
1 500 MW putere medie instalată. 
Sînt sarcini de maximă importantă, 
stabilite de plenara C.C. al P.C.R. 
din martie a.c. pentru îndeplinirea 
cărora trebuie depuse eforturi sus
ținute, zi de zi, din partea tuturor 
factorilor implicați.

In cadrul acestei rubrici am pre
zentat o serie de puncte de vedere 
ale unor factori de răspundere, as
pecte Concrete din diferite unități și 
șantiere energetice. Cu acest prilej 
au fost aduse in discuție unele pro
bleme cu care se confruntă colecti
vele de energeticieni de la diferite 
termocentrale. Atit în domeniul re
parațiilor. cit și în cel al investiții
lor se. înregistrează rămîneri în urmă 
fată de programele și termenele sta
bilite. determinate în principal de 
restantele în livrarea de către unii 
furnizori a echipamentelor, instala
țiilor și materialelor necesare. Pen
tru a răspunde la solicitările men
ționate in anchetele precedente, 
ne-am adresat unor cadre competen
te din cadrul Centralei industriale 
de utilaj energetic, incercînd să 
aflăm cauzele intîrzierilor in livra
rea unor echipamente, dar mai ales 
să cunoaștem acțiunile ce se între
prind pentru recuperarea restantelor 
și onorarea integrală a sarcinilor din 
acest an.

— Cum sînt stabilite sarcinile de 
producție pentru unitățile din com
ponența centralei ?

— La fiecare din cele 12 întreprin
deri pe care le avem in subordine, 
precizează ing. Stelu Minculescu, 
director plan-producție. sînt funda
mentate capacitățile productive și 
gama de produse pe care trebuie să 
le realizeze. In strînsă concordantă 
cu sarcinile de plan se încheie con
tracte cu diferiți beneficiari. Tot
odată, se realizează aprovizionarea

cu materiale șl se stabilesc tehno
logiile de fabricație.

— V-am adresat întrebarea, întru- 
cît unele întreprinderi motivează 
nerealizarea unor contracte din lip
să de capacitate.

— Nu este aceasta cauza reală. 
Dacă s-ar realiza ritmic sarcinile de 
producție, zi de zi. săptămină de 
săptămină, lună de lună, nu am în
registra restante în onorarea comen
zilor.

—- Ce împiedică asigurarea ritmi-

— Din situațiile puse la dispoziție 
rezultă cantitățile de țevi neprimite, 
dar știm că. restantele la utilaje ale 
întreprinderii „Vulcan" sînt cu mult 
mai mari. Care este explicația 7

— Statistica nu spune întotdeauna 
totul. De pildă, pentru un anumit 
contract livrările de diferite sortoti- 
podimensiuni de țevi au fost asigu
rate în proporție de 80 Ia sută. Nu
mai că datorită celorlalte 20 de pro
cente care conțin alte tipuri de țevi 
nu se pot finaliza unele subansamble

finalizarea acestora lasă încă de 
dorit.

Intr-un articol anterior se arăta că 
pentru marea majoritate a lucrărilor 
de reparații și modernizări, progra
mele aprobate includ și cantitățile 
de materiale, echipamente și insta
lații necesare. Acestea sint vizate de 
conducerile ministerelor furnizoare. 
Se constată însă prea multe abateri 
de la graficele de livrare. Astfel, 
întreprinderea „Vulcan" avea obliga
ția contractuală de a asigura furni-

lui Industriei Metalurgice a 143 tone 
țeavă de diferite tipuri și calități.

Deci, din cele relatate se constată 
că pentru o serie de echipamente 
termenele de livrare rămîn încă sub 
semnul incertitudinii, conducînd la 
prelungirea nejustificată a duratei 
reparațiilor și imobilizarea unor im
portante capacități energetice. Cum 
se explică situația cu totul necores
punzătoare a celor două grupuri de 
330 MW nr. I de la Turceni și nr. 6 
de la Rovinari ? Aceste capacități se

ASIGURAREA BAZEI ENERGETICE
- hotărîtoare pentru dezvoltarea generală a economiei
cității necesare și obligatorii în rea
lizarea producției ?

— Să răspund printr-un exemplu 
concret. In anchetele publicate re
cent în ziarul „Scinteia" se mențio
nează deseori intreprinderea „Vul
can" București în situația de restan- 
țier. Am analizat cauzele ce au de
terminat nerealizarea integrală a 
sarcinilor de producție. Cele mai 
multe probleme se cantonează în do
meniul aprovizionării cu materiale 
și, in special, cu țevi de diferite 
tipodimensiuni. La cazane, unde ci
clurile de uzinare sint de durată, 
cînd gîndim programele de fabrica
ție contăm pe termenele de livrare 
și condițiile prevăzute în contractele 
încheiate cu întreprinderile producă
toare de țevi. Lipsa de ritmicitate a 
acestora creează serioase perturbatii 
în producție, ajungindu-se la perioa
de de stagnare și „vîrfuri" greu de 
trecut. La secțiile de montaj se imo
bilizează spații de producție pină la 
sosirea integrală a țevilor solicitate. 
Restanțele unora determină o reac
ție în lanț cu efecte nedorite.

ale cazanelor. Lipsa a două tone de 
țeavă face ca întreprinderea „Vul
can" să aibă o restanță mult ampli
ficată. Principalul nostru furnizor, 
întreprinderea de țevi „Republica" 
din București, a asigurat pină la 
această dată numai 22 la sută din 
cantitatea contractată pe primul se
mestru. Din cele 9 800 tone de uti
laje energetice restante, destinate 
noilor obiective energetice, circa o 
treime se regăsesc la cazane energe
tice. Dacă unitățile furnizoare de 
țevi își vor onora integral obligațiile 
contractuale, pînă la sfirșitul lunii 
iunie a.c. vom lichida restanțele.

Fără îndoială că argumentele adu
se în discuție sint reale, dar tot atit 
de adevărat este faptul că se înre
gistrează unele deficiente organiza
torice atit în activitatea productivă, 
cit și in cea de urmărire a fiecărei 
comenzi. Iată de ce este oportun și 
necesar ca centrala industrială să se 
implice profund, cu eficiență in re
zolvarea problemelor cu care se con
fruntă . unitățile din subordine. Se 
fac dese analize și programe, însă

tura necesară modernizării sistemu
lui de presiune de la grupul nr. 5 
de 330 MW de la Rovinari și a 300 
de reducții pentru supraincălzitorul 
cazanului nr. 9 de 220 MW de la 
Brazi.

— Piesele solicitate de termocen
trala de la Brazi au fost livrate 
acum citeva zile, menționează ing. 
Florin Tudose, șeful serviciului de 
reparații din cadrul centralei indus
triale de utilaj energetic. Cit pri
vește furnitura pentru grupul nr. 5 
de la Rovinari sînt rămîneri in urmă 
la vaporizator, pentru care ne lip
sesc circa 130 tone de țeavă. între
prinderea „Republica" avea ca ultim 
termen de livrare a țevii — 5 mai 
a.c., care nu a fost respectat. Din 
această cauză am solicitat aminarea 
reparației la acest grup. La grupul 
nr. 3 Turceni, oprit în reparație, am 
început livrarea furniturii in ordinea 
de montaj. întreprinderea „Vulcan" 
nu se încadrează in graficele de 
livrări la subansamblele de la vapo
rizator și economizor datorită neasi- 
gurării de < către unitățile Ministeru-

află în reparație încă de anul trecut. 
Lucrările s-au prelungit luni de zile, 
timp in care s-au adus nenumărate 
justificări. Reparațiile și moderniză
rile prevăzute s-au încheiat de cu- 
rind. Și totuși cele două grupuri 
energetice nu au intrat in funcțiune. 
La repornire, afirmă specialiștii, au 
apărut vibrații la turbine. Urmează 
a fi depistate cauzele. Indiferent de 
natura acestora, un lucru este cert : 
calitatea reparațiilor a fost necores
punzătoare. Pe banii cui vor fi refă
cute o serie de lucrări care necesită 
timp și cheltuieli suplimentare ?

în multe situații se mențin o serie 
de neajunsuri care influențează buna 
desfășurare a reparațiilor, pe de o 
parte, din cauza lipsurilor în asigu
rarea integrală a bazei tehnico-mate- 
riale determinate de restantele unor 
furnizori, iar. pe de altă parte, dato
rită insuficientei preocupări din 
partea unităților de specialitate pen
tru reducerea duratelor de execuție 
și a calității intervențiilor. Sint de
ficiențe care trebuie grabnic elimi
nate , pentru a înregistra revirimen

tul așteptat și necesar în acest 
domeniu.

— Ținînd seama de problemele cu 
care ne confruntăm, precizează 
ing. Alexandru Șveț, director gene
ral adjunct al Centralei industriale 
de utilaj energetic, dar mai ales de 
exigențele ce se pun în fața între
prinderilor noastre, care sînt princi
palii furnizori de echipamente pen
tru sectorul energiei electrice, ne-ăm 
reanalizat propria activitate și am 
adoptat măsuri capabile să deter
mine mutații calitative în activitatea 
pe care o desfășurăm. Aș aminti 
citeva dintre ele : creșterea gradului 
de preasamblare la intreprinderile 
furnizoare pentru scurtarea duratei 
de montaj in șantier ; organizarea 
de linii specializate la întreprinderea 
„Vulcan" pentru confecționarea eco- 
nomizoarelor, pereților de vaporiza
tor și creșterea numărului de ștan
duri pentru probarea suporților de 
efort constant ; livrarea furniturii de 
către întreprinderile furnizoare în 
oi-dinea strictă de montaj, conform 
graficelor stabilite; unitățile de mon
taj au organizat echipe specializate 
pentru reparația cazanului, turbo- 
agregatUlui, instalațiilor . auxiliare ; 
s-au pregătit dispozitive de demon
tare și montare, mijloace de trans
port pe orizontală și verticală și ac
cesele la toate punctele de lucru ; 
activitatea de montaj se va desfă
șura în regim de foc continuu. Prin 
aceste măsuri coroborate cu altele 
de natură organizatorică vom putea 
asigura furnitura necesară pentru 
reparațiile și modernizările la gru
purile energetice, cit și pentru noile 
capacități aflate în curs de realizare. 
Pină la sfirșitul lunii mai vom li
chida circa 60 la sută din restanțe, 
iar restul pină la finele acestui se
mestru.

Reținind acest angajament vom re
veni pe șantierele și in unitățile 
energetice pentru a vedea concret 
cum se desfășoară luA-ările de in
vestiții șl de reparații.

Ion LAZAR

Se știe că la fundamentarea pla
nului pe acest an s-a avut în vedere 
și aportul, destul de important, al 
sondelor noi. Acestea trebuie săpate, 
echipate și puse operativ in produc
ție tocmai pentru a aduce o contri
buție cit mai importantă la sporirea 
producției de țiței. Din datele furni
zate de ministerul de resort rezultă 
că pe patru luni din acest an pla
nul de foraj a, fost realizat în pro
porție de numai 90 la sută, iar multe 
din sondele săpate nu au putut fi 
puse la termen in funcțiune. La 
Schela de producție petrolieră Cle- 
jani sint încă multe sonde noi care 
nu au început să producă, deși ter
menul de punere în funcțiune este 
mult depășit. De asemenea, la Sche
la de producție petrolieră Titu, din 
19 sonde cîte trebuiau săpate și puse 
in extracție în cele patru luni care 
au trecut din acest an. au fost puse 
in funcțiune doar... opt.

Iată, așadar, numai citeva exem
ple care demonstrează, fără putință 
de tăgadă, că în activitatea unor 
schele și trusturi de foraj-extracție 
se manifestă serioase neajunsuri. De 
ce se întîrzie atît de mult punerea 
în producție a sondelor noi ? Să 
consemnăm părerea ing. Neculai Ga- 
vril. directorul Schelei de producție 
petrolieră Poeni : „Punind în dis
cuție problema echipării sondelor noi. 
trebuie arătat in primul rînd că ne 
confruntăm cu unele greutăți în 
aprovizionarea cu material tubular, 
tije de pompare, cu o serie de alte 
echipamente și materiale necesare, 
echipamente si materiale care nu sînt 
livrate conform repartițiilor și care 
lipsesc din bazele de aprovizionare, 
tn lipsa acestora recurgem la tot 
felul de improvizații, care ne dau 
mai mult de lucru." Un alt exem
plu : la Schela de producție petro
lieră Titu trebuiau să fie livrate 
800 prăjini de pompare pentru în
tregire, dar pînă in prezent nu s-a 
primit nici o singură bucată. Prin 
urmare, specialiștii trusturilor de fo- 
raj-extracție, ai Centralei-departa- 
ment al petrolului și gazelor ar tre
bui să se preocupe mai mult de re
zolvarea urgentă a problemelor 
stringente de aprovizionare a unită
ților extractive cu materialele și e- 
chipamentele atît de necesare bunei 
funcționări a întregului parc de 
sonde.

In spiritul înaltelor exigențe for
mulate de secretarul general al 
partidului, conducerile trusturilor de 
foraj-extracție, cele ale schelelor 
de producție petrolieră, fiecare șef 
de brigadă, fiecare sondor trebuie 
să facă totul pentru rezolvarea fără 
intirziere a tuturor problemelor de 
care depinde creșterea producției 
de țiței și gaze naturale. Și pentru 
aceasta se impune, înainte de toa
te, o implicare mai mare a con
ducerilor unităților de producție, a 
specialiștilor din Centrala-departa- 
ment pentru respectarea strictă a 
programelor de lucru, pentru apli
carea tuturor tehnologiilor care să 
asigure realizarea integrală a sar
cinilor de plan și recuperarea res
tanțelor.

ARAD : Mașini-unelte 
cu performanțe superioare

La întreprinderea de mașini-u
nelte din Arad au fost realizate noi 
tipuri de produse cu performanțe 
superioare. Perseverind in direcția 
conceperii și executării gamei de 
mașini de prelucrat țevi, destinate 
in principal sectoarelor ce produc 
Utilaj petrolier, premierelor din 
primul trimestru li s-a adăugat, in 
aceste zile, realizarea primului Iot 
de mașini de teșit cu țeavă fixă, 
al căror prim beneficiar este între
prinderea de țevi Roman. Realizată 
pentru prima oară la noi in țară, 
noua mașină prezintă un grad deo
sebit de precizie in prelucrare, 
dispune de o fiabilitate ridicată, 
iar fabricarea ei contribuie la re
ducerea efortului valutar al țării. 
(Tristan Mihuța).
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Modernitatea unui sis
tem de invățămint este 
măsurată in primul rind 
de eficienta sa — adică de 
competenta cu care aco
peră nevoile societății, ne
voile ei economice, sociale, 
culturale. Aceasta presu
pune deopotrivă orienta
rea cit mai adecvată pen
tru atingerea scopului pro
pus și o anumită elastici
tate. rezultat al înarmării 
tinerilor cu cunoștințe 
largi, din mai multe dome
nii. cu o cultură generală 
solidă. Numai în felul 
acesta maturitatea opțiunii 
va îmbina armonios latura 
individuală cu cea socială, 
dorința cu utilitatea.

Cum trebuie făcută. în 
aceste condiții, orientarea 
profesională a elevilor ? 
Ce experiențe există in 
acest domeniu, ce căi de 
transmitere a lor ?

Ni s-a părut binevenită 
organizarea unui schimb 
de experiență. Ia nivel na
țional, pe probleme ale 
orientării școlare și profe
sionale a elevilor și pregă
tirii forței de muncă, cu 
participarea inspectorilor 
școlari generali, a unor in
spectori de la inspectora
tele școlare județene, a 
președinților comisiilor ju
dețene pentru activitatea 
sindicatelor din învăță- 
mint, a rectorilor unor in
stituții de învățămînt su
perior, a reprezentanților 
unor ministere. Numai din 
această enumerare se poa
te observa dorința foruri
lor tutelare — Ministerul 
Educației si Invățămintului 
și Uniunea sindicatelor din 
invățămint. știință. cul
tură. poligrafie, presă și 
edituri — de a asigura un 
cadru larg, care să implice 
pe toți cei interesați, de 
la reprezentanții școlii me
dii la ai învățămîntului 
superior și ai producției. 
Alegerea de anul acesta, 
județul Bacău, a avut, 
fără îndoială, caracterul 
exemplar dorit. Tn acest 
județ, cu puternice unități 
industriale și agricole, 
există realmente preocu
pări și rezultate remarca

bile în privința orientării 
școlare și profesionale, 
condiții deosebite care ex
plică succesul pedagogic 
obținut. O primă oglindă 
a acestora. au apreciat 
unanim toți cei prezenți, 
o constituie Laboratorul 
de orientare școlară și pro
fesională din cadrul in
spectoratului școlar. „Am 
încercat să creăm prin 
acest laborator, ne spunea 
prof. Lucian Agachi, in
spector școlar general al 
județului Bacău, o sinteză 
a activității școlare din ju
dețul nostru, dar și un in
strument de lucru eficace 
pentru cadrele didactice". 
Intr-adevăr, ne convin
gem că autorii acestui la
borator, profesorii Sorin 
Cristea, Ruxanda Oprișor, 
Rodica Purcaru, au realizat 
într-un spațiu restrins un 
veritabil centru metodic. 
Ceea ce s-ar numi, cu un 
termen impropriu aici, 
propagandă vizuală sinte
tizează problematica psiho- 
pedagogică a acestei acti
vități, cu aplicație concre
tă la condițiile particulare 
ale județului Bacău, județ 
cu unități economice re
prezentative în ramuri con
siderate cu deficit de forță 
de muncă : minerit, indus
tria petrolieră, construcții 
și prelucrarea lemnului, 
agricultură. ,.ln laborator, 
arăta prof. Sorin Cristea, 
realizăm instruirea diri- 
ginților. Scopul acesteia 
este înarmarea cu solide 
cunoștințe psihopedagogi- 
ce in așa fel incit metoda 
observației, aplicată în în
treg ciclul gimnazial. să 
devină științifică". „Indi
ferent de specialitatea pe 
care o predă, cadrul didac
tic trebuie să aibă la înde- 
mină modalități și instru
mente de testare ‘— adău
ga prof. Rodica Purcaru, 
pentru a descoperi încă de 
la cele mai fragede vîrste 
înclinațiile, aptitudinile, 
trăsăturile individuale și 
perspectiva evoluției lor 
la un copil sau altul". Asu
pra unui aspect, care a re
ieșit din discuții, am vrea 
să insistăm. Orientarea 
școlară și profesională mai

este, din păcate, înțeleasă 
ca o activitate in salturi, 
ce s-ar desfășura cu in
tensitate in ultima parte a 
clasei a VIII-a și, respec
tiv, la sfirșitul clasei a 
X-a. Atunci, desigur, con
centrarea atenției trebuie 
să fie maximă. ..Caracterul 
de campanie al acțiunii de 
orientare școlară și profe
sională. așa cum se mai 
practică in unele cazuri, 
este principalul neajuns,

la o vîrstă școlară mică, 
sint implicate toate obiec
tele de invățămint și toate 
cadrele didactice. Prin fie
care disciplină de studiu, 
dacă realizezi cu adevărat 
0 instrucție modernă, ești 
pus in situația de a da o 
imagine clară a omului in 
perspectiva viitorului".

Laboratorul este și un 
serviciu operativ al in
spectoratului. Există aici 
aparatură modernă pentru

profil de petrol (sondori, 
operatori extracție etc.), 
mecanic și electrotehnic. 
Faptul mai puțin obișnuit 
este că, in poligonul de 
instruire practică, elevii 
beneficiază de o sondă de 
foraj de ultimul tip, cu 
care liceul a fost dotat, de 
Trustul de foraj-extracții 
Moinești, .unitatea patro- 
natoare. Tradiția petroliș
tilor se împlinește aici 
printr-o imagine cit se

Calitatea orientării 
profesionale a elevilor
Pe marginea unui util schimb de experiență

sublinia prof. Irina Nîco- 
laescu, inspector școlar ge
neral al județului Argeș. 
Această activitate nu se re
duce la dirijarea candida- 
țiior pentru treapta I și a 
II-a de liceu. Alegerea pro
fesiunii nu se face doar la 
15—16 ani, ci este un pro
ces continuu, care e bine 
să inecapă cit mai devre
me". Pregătirea opțiunii se 
bazeaZă pe acumulări suc
cesive. ..Și mai ales, spu
nea prof. Viorica Piscoi, 
inspector școlar general al 
județului Bihor, alegerea 
realistă a viitoarei profe
siuni se sprijină astăzi pe 
ceea ce numim interdisci- 
plinaritate. Șansa perfor
manței in meseria aleasă 
nu mai poate avea la bază 
specializarea îngustă". „Din 
acest motiv, completa prof. 
Mariana Răduțiu. inspec
tor școlar general al jude
țului Cluj, la asigurarea 
cadrului specific al acestui 
proces gradat, început de

testarea aptitudinilor teh
nice pentru diverse me
serii. pentru testarea unor 
trăsături psihosomatice ori 
a imaginației tehnice etc., 
material informativ bogat 
referitor la liceele din ju
deț. grupate pe ramuri 
economice. Vizita la cîteva 
dintre ele a reliefat, pe 
lingă rezultatele deosebite 
ale invățămintului bă
căuan. succesele obținute 
in asigurarea și pregătirea 
Ia nivel corespunzător a 
forței de muncă din do
menii de primă importanță 
economică. Se cuvine ară
tat de la bun început că 
unitățile școlare vizitate, 
bazele lor de practică, do
tarea materiala și folosirea 
eficientă a acesteia se si
tuează peste media obiș
nuită a școlilor din profilul 
respectiv. Ne-am referi in 
primul rind la Liceul in
dustrial nr. 1 din „orașul 
petroliștilor", Moinești. El 
pregătește muncitori in

poate de elocventă. „In
vestiția in om. pentru a 
cita cuvintele unuia din
tre vorbitori, este investi
ția de cea mai lungă du
rată". Considerat prin 
prisma pregătirii in mese
rie, insuccesul școlar este, 
in acest fel. eliminat. O 
dovadă grăitoare. arăta 
ing. Gheorghe Dona, di
rectorul Trustului, e nu
mărul de absolvenți ai li
ceului încadrați la Uzina, 
de reparații utilaj petro
lier din Moinești, de altfel 
unul din locurile de prac
tică ale elevilor din aceas
tă școală : 400 din totalul 
de 560 de muncitori. Me
dia de virstă a personalului 
muncitor de aici : 24 de 
ani.

Aceeași colaborare opti
mă a școlii cu intreprin- 
derea beneficiară, interesul 
deosebit al conducerii a- 
cesteia pentru a-și asigura, 
prin liceul pe care îl co
ordonează. forța de muncă

a reieșit și Ia Comănești, 
unde am surprins aspecte 
din practica in fabrică 
(Fabrica de panel din ca
drul Combinatului de pre
lucrare a lemnului) a ele
vilor liceului industrial, cu 
profil de prelucrarea lem
nului. mine, silvicultură și 
exploatări forestiere. Ele
vii se află efectiv integrați 
in procesul tehnologic din 
fabrică (lucrau la derulorul 
de furnir și la finisat ca 
panelului), ale cărei pro
duse sint bine apreciate de 
partenerii comerciali de 
peste hotare. Liceul este, 
de fapt, un adevărat... 
muzeu al lemnului, prin 
aspectul estetic, dar și prin 
funcționalitatea bazei ma
teriale .(utilarea și eficiența 
cabinetelor și laboratoare
lor. eleganța sălilor de 
clasă etc.). în municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Liceul industrial nr. 2 be
neficiază de o microuzină 
chimică, dotată la nivelul 
tehnicii de virf. Doar ta
bla din mijloc ne amintește 
aici'că ne aflăm nu în 
Combinatul chimic Bor- 
zești, ci in liceul care îi 
furnizează forța de mun
că. ,,80—85 la sută din 
aceasta, preciza ing. An
drei Zaharia, director teh
nic al combinatului, pro
vine din Liceul industrial 
nr. 2". Și tot aici, o exce
lentă impresie face Școala 
cu clasele I—VIII nr. 5, 
deja celebră pentru cercul 
de desen „Ion Diaconescu", 
condus de prof. Gh. Mo
canii, ai cărui elevi au ob
ținut premii internaționale 
de răsunet, o școală cu 
foarte moderne labora
toare de chimie și biologie. 
La Sascut aveam să ne 
convingem de fructuoasa 
colaborare a liceului agro
industrial cu I.A.S.-ul ve
cin, locul de practică al 
elevilor. Un liceu de ex
cepție este, fără îndoială, 
cel cu profil de aeronauti
că din Bacău (Liceul in
dustrial nr. 1), de pe lingă 
întreprinderea de avioane. 
Laboratoarele lui de spe
cialitate sint unicate (mo
toare de avion, simulator 
zbor etc.), cum unicat este

„Două aspecte se cuvin 
reliefate în urma acestui 
atit de util schimb de ex
periență. spunea prof. Ata- 
nasie Marinescu, inspector, 
județul Ialomița : pe de o 
parte, varietatea acțiunii, 
pe de alta, fapt substanțial, 
orientarea realistă, punerea 
în practică la un nivel re-’ 
marcabil a inițiativelor 
factorilor de decizie". „Ex
periența trăită aici, arăta 
prof. Ștefan Bența, inspec
tor școlar general al iud ?- 
țului Mureș, repreztotă 
pentru fiecare dintre noi 
un ciștig cert". „Organiza
torii au reușit să puncteze, 
într-un timp scurt, lucru
rile de primă importanță 
pentru orientarea școlară 
și profesională : calitatea 
instruirii in meserie, bază 
a randamentului profesio
nal în ramuri economice 
de mare însemnătate" (prof. 
Mariana Tomuș, președinta 
comisiei sindicale Timi
șoara). „Să înlăture preju
decata, ținea să precizeze 
prof. univ. dr. doc. Costică 
Bărbulescu, prorectorul In
stitutului agronomic „N. 
Bălcescu" din București, 
că tinerii vin cu o pregă
tire slabă din învățămintul 
mediu".

și cabinetul de limba și li
teratura română, atit de 
elegantul cabinet cu apa
ratură electronică. Și enu
merarea ar putea continua.

Impresia generală pe 
care a lăsat-o schimbul de 
experiență de la Bacău 
este, așadar, a unei acțiuni 
extrem de folositoare tu
turor celor prezenți. Pen
tru a completa din punct 
de vedere metodic aseme
nea acțiuni s-ar cuveni pe 
viitor, credem, și acordarea 
unui spațiu mai larg dezba
terilor, discuțiilor cu con
ținut pedagogic, avind in 
vedere că participanții sînt 
specialiști direct implicați, 
cadre cu muncă de răspun
dere în complexa activitate 
de orientare școlară și pro
fesională.

Costin TUCHILA 
Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

Pictura - artă a comunicării umane
Nu este, desigur, o noutate să a- 

firmi că. pornind de la realitate, pic
tura românească a străbătut un 
drum mereu altfel incărcat de sensi
bilitate; că artiștii au trăit într-o 
experiență proprie o continuă nevoie 
de exprimare a unei subiectivități 
mai bogate, mai complex integrate; 
că trăind-o i-au dat glas, au descri
s-o, au supus-o reflecției critice, fă- 
cind posibil un efort continuu înnoit 
de clarificare, de luare in posesie și 
dominare a acestui cimp infinit pe 
care-I reprezintă realitatea înconju
rătoare. Artiștii contemporani au 
demonstrat adeseori pertinent ca- 
jiacitatea de a vedoa și descoperi 
structurile profunde ale realității și 
au sintetizat in lucrări de o deosebi
tă forță de convingere și emoționa- 
re ceea ce a fost mai specific in na
tură și in societate. Puterea de a in
corpora sevele pămintului românesc, 
de a pune in tablouri ardența sau 
calmul culorii a avuția bază o fer
tilă rezistentă a realului care a stat 
— in cele mai bune dintre lucrările 
care pot fi menționate — la origi
nea adevăratei plenitudini artistice. 
Este vorba de acea vibrantă tensiu
ne care, depășind satisfacțiile ușoare 
ale ingeniozității, s-a dovedit a fi 
mărturie de disciplină interioară in 
această luptă fără răgaz pe care ar
tistul o duce spre a dărui formă lim
pede visurilor sale. Privilegiul de 
preț care este darul culorii consti
tuie in acest sens una din constan
tele dezvoltării întregii picturi ro
mânești. Cîteva din expozițiile bucu- 
reștene din ultimul timp aduceau m 
atenție tocmai această fertilă tradi
ție in folosirea culorii. In pictura lui 
Vasile Melica (Galeria Simeza) re
trăiește buna tradiție a colorismului 
interbelic. Preferințele pictorului, 
format sub îndrumarea unor maeștri 
ca Dărăscu sau Ressu, s-au îndreptat 
spre peisaj, spre investigarea unor 
teritorii străbătute, ale căror simpli
tate și frumusețe le-a studiat înde
aproape. Nu sint insă simple con
semnări menite să fixeze impresii, 
senzații cromatice, ci imagini capa
bile să exploateze fecund datele ofe
rite de realitate. Peisajele lui Vasile 
Melica, iernile străbătute de tonu
rile blinde ale demineralizării. re
flexele schimbătoare ale apei în cî
teva aspecte de deltă, imaginile sa
tului românesc, toate relevă cu gra
vitate specificul locului, valori ce 
i-au stat aproape de suflet. Casele, 
depozitare ale atitor amintiri, repe
re importante ale unei istorii trăite, 
prin frecvența cu care sint aduse in 
imagine ne apar ca un adevărat sim
bol al permanenței, al viețuirii in 
aceeași vatră străbună. Cu aparentă 
spontaneitate, Vasile Melica a prins 
în lucrările sale ritmurile decorative 
ale fațadelor, a tradus plastic im
presia de calmă solemnitate pe care 
i-a impus-o peisajul. Lumina lui 
blindă, ritmul volumelor; echilibrul 
și dozajul culorii dezvăluie un spi
rit in continuă alertă in fața reali
tății, un spirit dominat de pasiunea 
pentru ordine și claritate. Stăpinite 
de tăoerile Învăluitoare ale amurgu
lui sau de tonurile luminoase ale 
amiezii, ele dezvăluie predilecția 
pentru acordurile subtile, pentru tre
cerile nuanțate. Este o pictură care 
solicită afectivitatea celui ce-o con
templă; o pictură a ambianțelor cal
me care îndeamnă la meditație și 
visare.

La Galeriile Căminul artei (parter) 
expoziția Rodicăi Marinescu aduce 
aceeași binecunoscută și apreciată 
predilecție pentru culoare, aceeași 
armonizare muzicală a culorilor în
sorite, vibrante. îmbinate în unduiri 
adeseori de o candidă gingășie (mai 
ales in peisaj), alteori cu acoente de 
o violență fastuoasă (in naturile sta
tice). culori dense, ușoare contribuie 
la delimitarea unei creații ce ni se 
dezvăluie nu atit la nivelul ideilor 
și al opțiunilor intelectuale, cit mai 
ales pe planul picturalității propriu- 
zise a fiecărei imagini. Lirismul dis
cret. de o bucurie simplă, netrucată, 
aparține in exclusivitate culorii cane 
rămine în domeniul accesibilității 
sensibile, al comunicărilor afective. 
Magia spațiilor luminoase, solare, 
caracterizează constant aoeste lucrări 
ca intr-o perpetuă alianță de spon
tan și premeditat. Sint lucrări care 

»

Vasile Melica „Mama" Zamfir Dumitrescu „Ceainic cu pensule"

VIATA UZINEI ÎN PROGRAMELE 
CLUBULUI MUNCITORESC

de recente

au prilejuit pictoriței desfășurarea 
unei caligrafii subtile ce descoperă 
cu delicatețe calități de culoare și 

.lumină. Seducătoarea muzicalitate a 
•liniei intr-un peisaj cu crengi înflo

rite, abundența vegetală ce domină 
peisajele de la Lăzarea sau marine
le, pentru a da cîteva exemple, in
dică existența unui teritoriu artis
tic specific, o atitudine generoasă în 
fața naturii și artei.

Sint două exemple, două ipostaze 
ale picturii actuale in care vizibilă 
este tendința de a menține funcția 
activă, umanizantă a imaginii, de 
a-i păstra dimensiunile spirituale și 
afective. Pot fi descifrate o dată cu 
ele preocupări mai largi de ordin te
matic in legătură cu probleme ale 
realismului contemporan înțeles de 
cei mai buni dintre artiștii de azi ca 
atitudine față de realitatea dinami
că a condiției umane, față de pro
blemele structurii și funcției socia
le, umaniste ale imaginii. Este de 
observat că, în concepția acestor 
artiști, ca și a altora, înnoirile abso
lut firești nu exclud, ci, dimpotrivă, 
presupun noi mijloace pentru păs
trarea acordului intim, subtil dintre 
tablou si privitor, dintre peisaj și 
ochiul care-1 receptează. Este o pic
tură ce năzuiește intens către co
municare. o artă ce-si aruncă pun
țile către oameni, către inteligența 
și sensibilitatea lor, venind în întîm- 
pinarea nevoii de frumos, de înăl
țare spirituală.

Urmind tradiții precumpănitor li
rice ale creației tradiționale, mulți 
pictori i-au pus deopotrivă în lumi
nă și temeiurile raționale. Artă a 
melodioasei armonii cromatice, pic
tura poate fi in același timp glori
ficare a gîndului. a rațiunii ordona
toare. Așa cum ni s-a părut a fi ex
poziția prezentată de Zamfir Dumi
trescu la Galeriile Orizont — o ma
nifestare susținută de o armătură 
teoretică șf documentară fermă, dar 
plină de idei și sugestii contempora
ne. Dotat cu forța de pătrundere a 
inteligenței in descifrarea și analiza 
unor pagini de artă ce s-au impus 
cu strălucire in istoria culturii/ pic
torul ișl înscrie mereu, oarecum po
lemic și ironic, demersul într-un 
larg circuit de valori culturale și 
umane. In condițiile în care asistăm 
tot mai mult in pictură la o diso
luți e a formelor, la înlocuirea lor 
prin sugestii nu de puține ori am
bigue ca sens și discutabile ca pu
tere de a comunica artistic. Zamfir 
Dumitrescu vine să facă o admira
bilă demonstrație de măiestrie și. 
implicit, de respect pentru frumuse
țea lucrului bine făcut, pentru acea 
aspirație profund umană spre uma
nitate, coerență, desăvirșire în toate 
demersurile semnificative, care dau 
seamă de instinctul demiurgic al 
ființei umane. Nu poate fi ignorată, 
în acest context, virtuozitatea „teh

nică" a lucrărilor, virtuozitate al că
rei efect poate fi considerat polemic 
in raport cu atitea încercări de a 
picta „urit", de a da curs unei 
„spontaneități" ce nu capătă pe 
pinzâ altă formă decit... informul, 
dezordinea și, uneori, chiar improvi
zația fără suport ideatic. El vine să 
ne arate, pe de altă parte, că poate 
reface trasee stilistice afirmate cu 
cîteva seoole în urmă, exprimind to
tuși altceva. Căci pasiunea pentru 
studiul formelor îndelung șlefuite, 
studiul atent al obiectelor și fructe
lor din naturile statice, păstrind da
tele realului, aproape palpabile in 
geometriile pure ale luminii; sint în
văluite in chip paradoxal de o at
mosferă ireală. Seducția unor aso
ciații neașteptate de obiecte, dar. mai 
ales, senzația de strălucitoare încre
menire pe care o transmit le conferă 
o modernă tentă’ suprarealistă.

Ne-am referit la aceste cîteva 
exemple cu gîndul că, oricît de va
riată s-ar înfățișa eflorescenta for
melor de manifestare artistică — și 
este suficient să ne gindim la nu
meroasele expoziții deschise periodic 
în Capitală și în întreaga țară — nu 
putem să nu remarcăm că afirmarea 
artistică este corolarul firesc al unei 
angajări artistice animate de simțul 
responsabilității, de seriozitatea unei 
elaborări fecunde.

Artele deoorative nu fac nici ele 
excepție de la asemenea exigențe. 
Ele aparțin unui domeniu care nu 
mai poate fi privit in sine, ci iii 
funcție de ambianța căreia lucrările 
îi sint destinate, capabile să o pună 
în valoare și, in aoelași timp, să le 
releve cutezâtoarea. inovatoarea fru
musețe. O frumusețe, trebuie subli
niat, locuibilă : a unei arte înnăscute 
și conduse de gîndul de a o adresa 
oamenilor chemați să-și cunoască și 
recunoască dimensiunile sărbătorești 
ale propriei afectivități și sensibili
tăți. Și pentru a ne referi tot Ia o 
inițiativă recentă, expoziția Luciei 
Maftei (de la Căminul artei, etaj) a 
prilejuit desfășurarea unei luxurian
te fantezii creatoare. O fantezie care 
a știut să transpună în desen cu o 
finețe ce amintește spiritul decorativ 
al Extremului Orient, fastuoase rit
muri decorative, propuneri moderne, 
originale, de decorare a spațiilor in
terioare. Am adăugat acest nou 
exemplu cu gîndul la ideea mai ge
nerală că, departe de a fi doar sim
ple armonii de linii și culoare, de
parte de a fi agreabile îmbinări vo
lumetrice, operele cu adevărat re
prezentative sint acelea capabile să 
poarte mai departe in timp chipul 
întrebărilor, frâmintărilor și aspira
țiilor omenești. Dimensiunea morală 
a rostirii definește de altfel însuși 
conceptul de „orizont spiritual". El 
este rezultatul dialectic al unui pro
ces istoric multiplu, dar unitar in di
versitatea manifestărilor sale, un

fenomen în continuă metamorfoză ce 
se prezintă intotdeauna ca rezultat 
al acumulărilor realizate prin suc
cesiunea generațiilor. Soluțiile cele 
mai îndrăznețe, cele mai originale, 
ne-o arată întreaga istorie a artei, 
au fost, rind pe rind, sintetizate :n 
lucrări care s-au dovedit receptive 
la tot ceea ce înfrumusețează omul 
și conferă relief vieții sale. De alt
fel, numeroase exemple atestă o 
profundă legătură și continuare a 
tradițiilor umaniste nu printr-o mi
mare formală, ci printr-o înțelegere 
adincă, structurală, printr-o sensibi
litate pentru culoare, tipică și ex
cepțională in arta noastră. Arta con
temporană urmează, fără indoială, in 
realizările ei cele mai importante, 
marile exemple care au avut și iși 
păstrează un rol formativ mereu ac
tual. Cu toate acestea, urmărind un 
timp mai îndelungat expozițiile per
sonale, nu poți să nu sesizezi, o dată 
cu adfnirabile înzestrări pentru cu
loare sau formă, o anumită atempo
ralitate, prezența, dincolo de ima
gine, a unui „timp fără timp", pre
dilecția pentru pitorescul unor pei
saje care impresionau, acum un se
col, retina sensibilă a unui Grigores- 
cu sau, in perioada interbelică, pe 
aceea a marilor noștri cotoriști. Fap
tul că marii artiști ai țării au par
curs o raportare la realitățile aces
tei țări din epoca in care au trăit și 
au creat, au resimțit intr-o expe
riență proprie o continuă nevoie de 
exprimare a unei subiectivități mai 
bogate și mai complex integrate in 
dimensiunile timpului lor nu poate fi 
decit un exemplu demn de urmat. 
Trăind-o, ei au descris-o, au făcut 
posibil un efort continuu innoit de 
clarificare, atit în privința tematicii, 
cit și a rezolvării ei din punct de 
vedete artistic, au transpus in ima
gine realitățile pe care le ofereau 
pămîntul românesc, societatea și 
oamenii săi cu preocupările și 
aspirațiile specifice epocii lor. 
Exemplul lor și-a făcut de mult 
loc în stima și aprecierea publicului 
larg. El constituie, in același timp, 
un indemn pentru artiștii de astăzi 
de a duce mai departe această tra
diție, în spiritul exigențelor contem
porane. Trăim un timp al înnoirilor 
multiple, un timp al construcției, al 
cărui tumult menit să înfrumusețeze 
chipul țării poate inspira gindul 
creatorilor de frumos. Patosul con
structiv al aoestei epoci este o di
mensiune cardinală a vieții econo
mice, social-politioe și spirituale a 
României socialiste, o trăsătură dis
tinctivă a oamenilor acestui timp, a 
căror personalitate conține o bogată 
și inepuizabilă sursă pentru inspira
ția artistică.

Marina PREUTU

Se spune despre Cugir, 
fără a fi doar o simplă me
taforă, că orașul este uzi
na. Un adevăr cu atit ma,i 
incontestabil cind este vor
ba de clubul muncitoresc 
al sindicatului intreprin- 
derii mecanice din locali
tate. Pentru că. deși înde
plinește și funcțiile unei 
case orășenești de cultură, 
clubul muncitoresc trăiește 
intens viața uzinei, ritmul 
activității puternicului de
tașament al constructori
lor de mașini din „orașul 
de la poalele Drăganei". 
Implicit, formațiile artisti
ce ale clubului, teatrul 
popular, brigada artistică, 
formațiile de dans (înde
osebi cele de dans tematic 
și dans de societate), fan
fara, cineclubul și, de cu- 
rind, într-o măsură tot mai 
însemnată, corul mixt sint 
expresia potențialului ar
tistic al membrilor colecti
vului întreprinderii, care 
se regăsesc fie pe scenă, ca 
interpreți, fie in aspirațiile 
și temele care inspiră și 
definesc activitatea de an
samblu a instituției. „In
tr-adevăr, ne spune Nico- 
lae Popa, directorul clu
bului, in scenă și în sală, 
dar și ca eroi ai unor spec
tacole. constructorii de ma
șini din Cugir sînt cei pen
tru care clubul muncito
resc reprezintă o modali
tate utilă și instructivă de 
petrecere a timpului liber. 
Cunoscind bine spectatorii 
ca oameni ai muncii, ca 
organizatori, profităm de 
interesul pe care aceștia 
îl manifestă pentru activi
tatea clubului, căutăm, în 
scopul diversificării pro
gramelor. ca fiecare for
mație artistică să-si înno
iască repertoriul și să se 
prezinte la rampă cu o 
frecvență destul de bună. 
Așa se explică, bunăoară, 
faptul că Teatrul popular 
are în prezent în reper
toriu 8 piese din dramatur
gia contemporană româ
nească. Promovarea dra
maturgiei contemporane a 
impus formația de teatru 
cu prilejul unor confrun
tări interjudețene. Aș 
aminti doar faptul că. in 
anul trecut, la Festivalul 
de teatru scurt de la Bis
trița formația de teatru de 
amatori a clubului munci
toresc din Cugir a ocupat 
locul II. cucerind și trei 
premii de interpretare".

Serile de teatru la clu
bul muncitoresc își au rit
mul lor. Un ritm care per
mite evoluția, in fața unor 
săli pline, a celorlalte for
mații artistice. A brigăzii 
artistice. în componența 
căreia intră 18 artiști ama
tori (dintre care 16 lucrează 
in întreprinderea mecani
că). Ultimul spectacol, un 
nou succes, ca intre colegi 
de muncă, s-a intitulat 
„Brigada răspunde pre
zent". Titlul este sugestiv 
pentru dialogul pe care 
membrii brigăzii l-au pur
tat cu sala pe teme de larg 
interes cum sint ; folosirea 
timpului de muncă, comba
terea formalismului și a 
actelor de indisciplină, a- 
menajarea spațiilor de joa
că pentru cei mici, adică 
pentru copiii oamenilor 
muncii din întreprindere.

Evoluțiile brigăzii artis
tice sint de multe ori în
soțite de cele ale formații
lor de dans, in cadrul că
rora activează 74 artiști a- 
matori. De mai mulți ani, 
sub îndrumarea prof. Ma
ria Petrea, de la școala 
populară de artă din oraș, 
pe lingă clubul muncito
resc au apărut și s-au păs
trat formații de dans cla

sic, dans tematic, dans mo
dern și dans de societate. 
In actuala ediție a Festi
valului național „Cintanea 
României" aceste formații 
coregrafice au înscris in 
repertoriu 6 dansuri noi. 
Iată cîteva dintre acestea : 
„Gind de pace din țara 
hărniciei". „Flori și flu
turi", „Odă muncii". In- 

..Struct oar ea acestor., forma
ții adaugă : „La Festivalul 
de dans de la Pitești, în a- 
nul trecut, formația pre
zentată de clubul muncito
resc din Cugir a ciștigat 
„Premiul tinereții", lauri 
in concordanță cu vîrsta și 
evoluția formației și, tot
odată, dătători de inerede- 
re. Cu ajutorul acestor for
mații, la serile distractive 
de la club, ii invățăm pe 
tineri să danseze corect și 
elegant, inițiem concursuri 
de dans. Manifestărilor li 
se imprimă in aoest mod 
un puternic caracter edu
cativ".

Bibliotecă clubului — 
81 000 volume și 700 fișe de 
cititor — atrage, de ase
menea, spre clubul munci
toresc mulți oameni ai 
muncii din întreprindere. 
Numai in cadrul manifes
tării „Luna cărții în între
prinderi și instituții", bi
blioteca a organizat la club 
22 de manifestări cu car
tea : expuneri, recitaluri 
de poezie patriotică și re
voluționară, prezentarea u- 
nor fragmente dramatizate 
din literatura română con
temporană. intîlniri cu 
scriitori, expoziții de car
te social-politică și teh- 
nico-științifică. „Bibliote
ca clubului îndeplinește 
in Cugir și funcția de bi
bliotecă publică — ne spu
ne bibliotecara Ana Maria 
Buda. Deși spațiul a deve
nit in ultima vreme nein- 
căpător, biblioteca s-a in
tegrat firesc in progra
mul manifestărilor organi
zate la club și in întreprin
dere, unde avem 12 biblio
teci volante. în „Festivalul 
muncii si creației din Cu
gir", biblioteca noastră are. 
de asemenea, o prezență 
activă, deoarece in oraș 
există mulți iubitori ai 
cărții". Dintre acțiunile 
mai recente organizate la 
bibliotecă reținem dezbate
rea „Eroul comunist — în
făptuitorul marilor acte re
voluționare in devenirea 
socialistă a țării", recitalul 
de poezie și folclor „Rap
sodii-de primăvară", susți
nut de membrii cenaclului 
literar „Octavian Goga" de 
pe lingă club, concursul 
„Eroi de legendă în litera
tura română — recunoaș
teți personajul evocarea 
istorico-literarâ „Spiritua
litatea daco-geților", ma
nifestări la care sint antre
nate cadre tehnico-ingine- 
rești din întreprindere, ca
dre didactice, creatori, ti
neri.

Viața uzinei este prezen
tă la clubul muncitoresc și 
prin intermediul filmului. 
Cineclubul are doar 5 
membri, dar continuă să 
fie in atenția colectivului 
constructorilor de mașini 
prin filmele realizate ; 
„Ordine și disciplină", 
„Mărțișoare în imagini", 
„Gospodari și gospodărire". 
Animatorul cineclubului, 
inginerul electronist Petre 
Mădean, este realizatorul 
unui nou film, „Șoimul 
Carpaților", film despre pa
siune și creație, dedicat lui 
Aurel Vlaicu, născut in a- 
propiere de Cugir.

Ștefan DIN1CA 
corespondentul „Scînteii"
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Civilizația geto-dacică
— ilustrată
descoperiri arheologice

Noi și noi descoperiri arheologice îmbo
gățesc an de an cunoștințele privind civili
zația geto-dacică. rădăcinile ei adinei în 
vatra străbună, originalitatea și înaltul său 
nivel,

• TEZAURUL DE PODOABE 
DE LA RĂCĂTĂU (BACĂU). Re- 
cent. după cum ne comunică arheologul 
Viorel Căpitapu de la Muzeul județean 
Bacău, in așezarea fortificată de tip Mon- 
teoru de Ia Răcătău — Bacău (aparținind 
epocii bronzului mijlociu) a fost descoperit 
un tezaur tracic de obiecte de podoabă din 
aur. Tezaurul este alcătuit dintr-un colier 
spiralat, cu capetele răsucite pentru prins 
la git, inele de buclă în formă de bărcuță, 
cercei și un mare număr de mărgele de 
formă rombică. sferică și tubulară. 
adaugă cîteva mărgele din faianță 
chihlimbar.

Tezaurul de la Răcătău este compus 
exclusiv din piese de podoabă ce au apar
ținut unei femei care făcea parte dintr-o 
familie cu un anumit rol in viața comu
nității de la Răcătău, așezare care încă 
din acea epocă era una dintre cele mat 
importante de pe valea Șiretului mijlociu. 
Prin bogăția și prin valoarea pieselor ce-1 
alcătuiesc, tezaurul de la Răcătău este unic 
în Moldova acelei perioade.

• STRĂBUNI DIN CÎMPIA 
BURMAZULUI. In partea centrală a 
Cimpiei Burnazului, de altfel foarte bogată 
în urme de locuire din cele mai vechi epoci 
de istorie, a fost identificată, la circa 2 
kilometri nord-est de localitatea Gostinu 
(județul Giurgiu), in punctul „Grindul 
Bun", o așezare geto-dacică, afectată parțial 
de unele lucrări de irigație — ne scrie 
prof. Cristian F. Schuster. In ceramica 
recuperată se includ, printre altele, cănile 
lucrate cu. mina, din pastă poroasă, datate 
în secolele II—I î.e.n.. precum și unele 
piese descoperite ulterior, printre care o 
fructieră lucrată tot cu mina, din pastă 
fină de culoare cenușiu închis. Din obiectele 
lucrate la roată se remarcă un vas decorat 
cu un brîu alveolat, segmentat de patru 
butoni și împodobit cu incizii imprimate în 
zig-zag, realizate cu pieptenele. Așezarea 
getică a fost precedată de una din epoca 
bronzului, vîrful de lance din cupru găsit 
în aceeași zonă fiind o dovadă în acest 
sens.

• CETĂȚILE DACICE DE LA 
BĂILE JIGODIN (HARGHITA). Cu 
ajutorul tovarășului Corneliu Beldiman de 
la Complexul- muzeal județean Harghita, 
înfățișăm azi cititorilor cîteva date privind 
cercetările efectuate la Băile Jigodin 
lîngă Miercurea-Ciuc, unde se află 
complex de trei cetăți dacice.

— Depresiunea Ciucului, situată 
lungul cursului superior al Oltului (de 
izvoare pină la Tușnad), a fost intens 
locuită în epoca ,geto-dacică — ne spune 
interlocutorul. Cercetările desfășurate aici 
au relevat existența unor aglomerări de 
cetăți și așezări fortificate sau deschise, a 
căror densitate trebuie pusă în legătură și 
cu exploatarea zăcămintelor feroase din 
zonă (Cîrța, Ineu. Mădăraș etc.). La circa 
2 kilometri sud de Miercurea-Ciuc. pe malul 
drept al Oltului, pe înălțimi, se află cele 
trei cetăți dacice. în anul 1986. specialiști 
de la Institutul de arheologie din Bucu
rești și Muzeul județean Harghita au con
tinuat cercetările întreprinse in fortifica
ția sudică a complexului, fortificație pla
sată deasupra Băilor Jigodin, pe un mic 
platou. Aici, in perioada clasică a civiliza
ției geto-dacice (secolele I î.e.n. — I e.n.), 
s-a înălțat o așezare fortificată, sediul unui 
conducător local, servind și ca refugiu in 
caz de primejdie pentru populația ale cărei 
cătune au fost depistate în lunca din apro
piere. Latura sud-vestică a platoului, cea 
mai expusă unui atac, a fost întărită ci» un 
val din piatră și pămint. probabil avind și 
o palisadă ; in fața acestui val a fost săpat 
un șanț. Celelalte laturi aveau csf element 
defensiv un parapet din trunchiuri groase 
de copaci dispuse pe rinduri paralele, spa
țiul dintre ele fiind umplut cu piatră și 
pămint ; și aici îngrăditura avea în fața ei 
un șanț.

In campania de cercetări din anul trecut 
s-au descoperit vestigiile a două locuințe 
dacice, precum și un bogat inventar arheo
logic : fragmente ceramice lucrate cu mina 
sau la roata olarului (unele pictate), piese 
casnice de fier, obiecte de podoabă, resturi 
de zgură și fier brut, dovedind practicarea 
metalurgiei fierului.

Complexul celor trei cetăți dacice de la 
Jigodin — Miercurea-Ciuc a fost identificat 
ipotetic cu antica Sangidava, pomenită de 
geograful Ptolemeu. Apariția în apropiere, 
la Sincrăieni. cu ani în urmă, a celebrului 
tezaur de vase și podoabe dacice de argint 
din secolul I î.e.n. (cel mai mare de acest 
fel cunoscut pină în prezent — 8.650
kilograme) și a unui tezaur monetar com
pus din monede thasiene și romane ple
dează o dată mai mult pentru existenta in 
această parte a Transilvaniei a unui im
portant centru politic, economic și militar 
al geto-dacilor.

• DĂINUIRE MULTIMILENA
RĂ. In urmâ cu aproximativ două decenii, 
în zona localității Berindia (comuna Buteni 
— Arad), pe un platou apărat natural, 
săpăturile arheologice au dus la descoperi
rea unei așezări dacice fortificate, datată în 
secolele II—I i.e.n. Recent, in cursul unor 
lucrări de îmbunătățiri funciare efectuate 
în zonă, s-au extins cercetările pe acest 
promontoriu, descoperindu-se pe o mare 
suprafață de teren semnificative vestigii 
arheologice. Despre ele ne-a scris tovarășul 
Mircea Barbu de la Muzeul județean Arad, 
scrisoare în care se afirmă : „Au fost 
identificate materiale de factură Hallstat- 
tiană, dovedindu-se astfel că locuirea pro- 
montoriului a început încă din prima epocă 
a fierului (1200—500 î.e.n.). S-a stabilit apoi 
că la poalele acestuia, contemporană cu 
așezarea dacică fortificată de pe platou, se 
afla o intinsă așezare deschisă. S-au des
coperit locuințe, un bogat material ceramic, 
arme și alte obiecte din fier. în cursul 
cercetărilor a fost identificată și o așezare 
care a aparținut populației daco-romane 
din secolele II—IV e.n. Din acest nivel de 
locuire provine o mare cantitate de cera
mică, pe citeva dintre aceste fragmente 
observindu-se urme de ștampile identifica
te și în alte așezări daco-romane de epocă. 
S-au mai găsit obiecte de fier, piese de 
podoabă din aceeași perioadă. Noile desco
periri de la Berindia atestă și în această 
parte a țării o dăinuire de milenii a oame
nilor locului".
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Grupaj realizat de
Silviu A.CHIM
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Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEI!”

Cronica zilei

GIURGIU : In funcțiune — 
noi capacități de producție

Și în anul 1987 județul Giurgiu 
beneficiază de importante fonduri 
de investiții, insumind peste 4.6 mi
liarde lei destinate dezvoltării sale 
Ia nivelurile stabilite prin planul 
economico-social in profil terito
rial. Analizele la fața locului în 
cadrul comandamentelor săptâmi- 
nale asupra stadiului lucrărilor, re
partizarea unor activiști de partid 
și de stat pentru a răspunde direct 
de principalele obiective de inves
tiții, intervențiile operative la fur
nizorii de utilaje și alte măsuri 
politico-organizatorioe care au fost 
luate au condus Ia o mai mare mo
bilizare a constructorilor și mon
turilor și la punerea în funcțiune 
de la începutul anului și pină in 
prezent a unor noi capacități de 
producție. Intre acestea se numă
ră două linii de fabricație la com
binatul chimic, o instalație moder
nă la șantierul, naval, o linie pen
tru plăci aglomerate din lemn la 
fabrica de mobilă, precum și alte 
importante capacități agrozooteh
nice. (Ion Manea).

ARGEȘ : Apartamente 
peste prevederi

La Pitești, Cîmpulung. Curtea 
de Argeș, Topoloveni, Costești și 
Mioveni constructorii de locuințe 
argeșeni finisează și predau ..la 
cheie" oamenilor muncii aparta
mente noi șl confortabile. Astfel, 
din planul pe acest an, de 3 830 
apartamente, 930 sint prevăzute să 
se construiască în comune viitoa
re centre urbane. Prin mai buna 
organizare a muncii pe fiecare șan
tier și industrializarea lucrărilor de 
construcții s-au predat beneficiari
lor, de la începutul anului, cu peste 
100 de apartamente mai mult față 
de graficele la zi. Statistica arată 
că. in perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
în orașele argeșene au fost con
struite 88 500 apartamente, iar in 
sate 8 500. (Gheorghe Cirstea).

BIHOR : Economii 
de materii prime și energie

Oamenii muncii din industria bi- 
horeană au diminuat consumurile 
planificate în perioada care a tre
cut din acest an cu aproape 1330 
tone metal, 3 900 tone combustibil 
convențional și 4,4 milioane kWh 
energie electrică. La baza acestor 
rezultate se află promovarea pe 
scară largă a inițiativelor muncito
rești, aplicarea unor complexe pro
grame de măsuri tehnice și orga
nizatorice care au vizat perfecțio
narea tehnologiilor de fabricație.

extinderea recondiționării pieselor 
de schimb și valorificării! materia
lelor refolosibile, gospodărirea ri
guroasă a resurselor materiale și 
energetice. Printre unitățile econo
mice cu cele mai bune rezultate se 
înscriu „Electrocent.rale“. „înfrăți
rea", „Mecanica", „Viitorul", „Soli
daritatea", „Metalica". Schela de 
foraj Oradea, precum și întreprin
derea „Mecanica" din orașul Dr. 
Petru Groza. (Ioan Laza).

CIMPULUNG- 
MOLDOVENESC : 
Legume proaspete 

la munte
Cu toate că orașul este situat in 

zona montană a județului Suceava, 
edilii și locuitorii din Cîmpulung- 
Moldovenesc manifestă o preocu
pare deosebită pentru a-și asigura 
cantități tot mai mari de legume 
din resurse proprii. în acest scop, 
consiliul popular a pus la dispozi
ția unităților socialiste și cetățeni
lor folie de polietilenă și alte ma
teriale pentru amenajarea de so
larii. Oamenii au trecut la treabă, 
iar rezultatele sint cu totul deose
bite. întreprinderile și instituțiile 
care au cantine, liceele și școlile 
generale, unitățile de alimentație 
publică, precum și numeroși cetă
țeni și-au amenajat solarii mari, 
bine Îngrijite. Plantele cresc vigu
roase, anurițind o recoltă bogată. 
(Sava Bejinariu).

VASLUI : Se extind 
și se diversifică 

serviciile pentru populație
O dată cu intensificarea activită

ții de construire a noi blocuri șl 
ansambluri de locuințe atit in me
diul urban, cit și la sate, în județul 
Vaslui se amplifică șl diversifică 
tot mal mult activitățile de pro
ducție și prestări servicii, răspun- 
zindu-se in acest fel cerințelor 
mereu cresctnde ale populației, în 
orașele Vaslui. Birlad și Huși au 
fost înființate în acest an 21 de noi 
unități pentru reparații obiecte de 
uz casnic, încălțăminte, artizanat, 
achiziționarea și recondiționarea 
mobilei și a altor obiecte de 
folosință îndelungată. Totodată, 
UJECOOP a dat în folosință două 
noi complexe de producție și 
prestări servicii în comunele Laza 
și Tanacu. Ca urmare a sporirii și 
diversificării acestor activități, vo
lumul prestărilor de servicii a 
fost, în perioada care a trecut din 
acest an, .cu 30 milioane lei mai 
mare față de prevederi și cu peste 
20 la sută superior celui din 
aceeași perioadă a anului prece
dent. (Petru Necula).

, La invitația Uniunii Tineretului 
Comunist, o delegație condusă de 
Gabriel Oba Apounou, secretar al 
C.C. al Partidului Congolez al Mun
cii. prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Socialist 
din R. P. Congo (U.J.S.C.). a efec
tuat. in .perioada 28—29 mai a.C., o 
vizită pentru schimb de experiență 
în tara noastră.

Delegația U.J.S.C. a avut convor
biri cu tovarășul Nieu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.

în cadrul întrevederilor au fost e- 
videntiate relațiile de prietenie și 
colaborare care se dezvoltă continuu 
intre U.T.C. din Republica Socialis
tă România si U.J.S.C. din R.P. Con
go. dintre tineretul român și tine
retul congolez. în spiritul raporturi
lor tradiționale dintre cele două 
partide, țări și popoare, pe baza în
țelegerilor convenite între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si tovarășul Denis Sassou- 
Nguesso. președintele C.C. al Parti
dului Congolez al Muncii, președin
tele Republicii Populare Congo.

Cu același prilej s-a realizat un 
schimb de opinii privind unele as
pecte actuale din mișcarea interna
țională de tineret și student!, ex- 
primindu-se dorința celor două or
ganizații de a acționa, și în viitor, 
în direcția sporirii contribuției ti
nerei generații de pretutindeni la 
lupta generală a popoarelor pentru 
Pace, dezarmare, libertate și inde
pendentă. democrație si progres, pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă.

Delegația a fost primită de tova
rășul Constantin Radu, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de mesaje cordiale de salut, 
împreună cu cele mai bune urări 
de fericire și prosperitate, între to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Denis 
Sassou-Nguesso, președintele C.C. al 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo.

în cadrul intîlnirii a fost relevat 
rolul determinant al convorbirilor și 
acordurilor realizate la cgl mai înalt 
nivel în impulsionarea legăturilor de 
cooperare, pe multiple planuri, din
tre cele două țări, inclusiv în do
meniul tineretului.

La întrevederi a luat parte Albert 
Servals Obiaka, ambasadorul R. P. 
Congo la București.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Republicii Tunisie
ne — cea de-a 31-a aniversare a Zi
lei Victoriei' — joi după-amiază a 
avut loc in Capitală, sub egida In
stitutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea si Asociației
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tările de idei

(Urmare din pag. I)
negre și piersici ; de îm
pletituri din răchită (din 
miinile muncitorilor de aici 
iese un mobilier foarte 
divers și elegant) ; de tă- 
băcărie și confecționat 
căciuli și cojoace din blana 
furnizată de crescătoria 
sistematică de iepuri. Tre
buie adăugate, apoi, atelie
rele asemănătoare unor la
boratoare în care tescovina 
rezultată din transformarea 
strugurilor in vin, prelu
crată după o soluție pro
prie, devine un hrănitor 
furaj pentru animale ; in 
care se produc alte furaje, 
pe bază de uree cu amidon. 
Acestea sint, ca să le 
numim așa, principalele 
„întreprinderi" de pe plat
formă. Mai sint însă și 
altele, de anvergură mai 
mică, prelucrind și repre- 
lucrînd materia primă ofe
rită de pămintul Cezieni- 
lor — capitalele de floarea - 
soarelui de exemplu, care 
devin, printr-un ingenios 
proces transformator, o 
altă varietate de furaj va
loros, un atelier de tot 
felul de construcții și uti
laje in concepție proprie, 
necesare cooperativei — de 
la construcția unor baterii 
de creștere sistematică a 
puilor de găină pină la 
construcții de hale sau clă
diri cu destinație producti
vă — lucrări mai compli
cate, care-și găsesc soluții 
practice, ingenioase, de 
realizare. Adică, după cum 
se exprima, in glumă, la 
un moment dat, Petre Ca- 
trina, „lucrări care-ți cer 
să întorci totul pe dos, te 
învață să nu fii robul obiș
nuințelor, al rutinei !“.

— Nu este de ajuns să-ți 
cunoști meseria in astfel 
de cazuri — și-a continuat 
el ideea. Fiecare lucrare 
care ni se înaintează este 
un unicat, cere gindire 
proaspătă și sprintenă. De 
aceea, și munca este foar
te interesantă. In sectorul 
de construcții și întreține
re, de care mă ocup, nu
meroși tineri sint polica- 
lificați, stăpînesc cite două 
și trei meserii — și le stă- 
pinesc bine. Trebuie să de
monstrezi ce și cum iese

din miinile tale, cit de bună 
este soluția constructivă 
aplicată de tine aici in 
atelier. Și nu numai aici ! 
Cind e virf de campanie 
agricolă, atelierul se închi
de și trebuie să demon
strezi acolo, în cîmp, că 
ești nu numai un strungar 
bun, sau sudor — cum sint 
și eu, de pildă — ci și un 
tractorist de elită, capabil 
să aplice întreg complexul’ 
de lucrări agrotehnice 
cerute de acel ceas al cam
paniei. Acesta-i țăranul de 
acum.

Facem cunoștință cu 
Elena Drăghici, muncitoare 
în atelierul de mobilă din

să revină în sat. Meseriile 
învățate de ei la oraș au 
mare căutare in sectorul 
nostru agroindustrial.

Petre Catrina ne spune, 
mai apoi, că și el este unul 
dintre tinerii care, așa cum 
ne informase Elena Dră
ghici, au bătut drumul ora
șului, unde s-a calificat 
sudor. A lucrat într-o uzi
nă. Era muncitor bun, 
apreciat, nu îndeplinea o 
activitate de duzină, ar fi 
putut prinde acolo temei
nică rădăcină. Rămăsese 
însă legat sufletește de sat. 
Cînd s-a făurit platforma 
agroindustrială nu a mai 
stat pe ginduri. S-a întors.

teatre

de prietenie româno-tunisiene. o ma
nifestare culturală în cadrul căreia 
au fost prezentate impresii de că
lătorie din această tară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de priete
nie româno-tunisiene. reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe și 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia si Africa, un nu
meros public.

A fost prezent Lies Gastli. amba
sadorul Republicii Tunisiene la Bucu
rești.

★
La Biblioteca Academiei Republi

cii Socialiste România s-a deschis 
joi o expoziție documentară care 
reunește o interesantă suită de de
sene, gravuri, ilustrații, facsimile și 
reproduceri din secolele 17—18. ce 
redau personalitatea complexă a sa
vantului britanic Isaac Newton, vas
ta sa operă științifică din domeniile 
matematicii, fizicii, astronomiei. Or
ganizată cu prilejul împlinirii a 300 
de ani de la apariția apreciatului său 
volum „Principiile matematice ale 
filozofiei naturale", expoziția prezin
tă și alte opere din domeniul științe
lor fundamentale — realizate de pre
decesori ai lui Newton — precum și 
lucrări ale unor fizicieni români din 
prima jumătate a secolului XX.

La festivitatea inaugurală au par
ticipat membri ai conducerii Acade
miei Republicii Socialiste România, 
oameni de știință, cadre didactice 
universitare, studenți.

A fost prezent Hugh J. Arbuthnott, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești. ,

★
Consilierul comercial al Am

basadei Republicii Socialiste Ceho
slovace la București a organi
zat, joi. o conferință de presă 
cu prilejul celei de-a IV-a ediții 
a „Zilelor economiei și tehnicii ceho
slovace", care va avea loc in țara 
noastră în toamna acestui an. Au 
fost înfățișate pe larg relațiile de co
laborare economică dintre România 
și Cehoslovacia și perspectivele de 
dezvoltare a acestor relații.

Au participat ziariști din presa 
centrală, reprezentanți ai unor re
viste de specialitate, precum și co
respondenți de presă acreditați la 
București.

★
Intre 24 șî 28 mal, în Capitală au 

avut loc lucrările celei de-a patra 
Conferințe internaționale cu tema 
„Apa și ionii în sistemele biologice", 
organizată de Societatea de biofizi
că din cadrul Uniunii societăților de 
științe medicale. Academia de Știin
țe Medicale și Uniunea internaționa
lă de biofizică pură și aplicată.

Au participat specialiști români și 
din peste 20 de țări din Europa, 
America, Asia. Problematica abor
dată a vizat aspecte ale rolului apei 
și ionilor in desfășurarea fenomene
lor biologice, implicațiile apei asupra 
unor procese patologice.

20,55 Serial științific (color). Delta pe
licanilor. Producție a Televiziunii 
Române în colaborare cu B.B.C. 
Episodul 1

21,20 Timp al marilor Înfăptuiri revo
luționare. Epoca Ceaușescu

21.35 Cint pentru oameni (color). Mu
zică ușoară

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

altul, de prelucrare pe 
cale naturală. E mai bun, 
e mai ieftin. Constructorii, 
la rîndul lor, au de lucru 
și mai mult — ne-am 
propus ca în anul acesta 
să construim un Agroclub, 
în care, pe întreg consiliul 
nostru unic agroindustrial, 
să se dezvolte cercetările 
științifice cu aplicare direc
tă pe un lot experimental 
de 50—60 de hectare. Va fi 
o școală foarte bună pentru 
noi toți, mai ales pentru 
tineri, către care sint în
dreptate toate privirile 
comuniștilor din coope
rativă. E mult de lu
cru. Anul acesta ne vor

Astăzi, în satul socialist
răchită. Povestește cu plă
cere. fără să se întrerupă 
din lucru :

— La terminarea școlii 
generale, părinții mă în
demnau sâ apuc drumul 
orașului, să deprind o me
serie, să rămin acolo. Mă 
incerca si ne mine gîndul 
ăsta. Ce-mi râminea de 
făcut în sat ? -- mă gîn- 
deam. Nu-ml râminea. pe 
mai departe, decit să merg 
Ia sapă sau la cules recol
ta la timpul potrivit. Așa 
cum făcuseră și ai mei 
toată viața lor. Voiam însă 
mai mult, să învăț o me
serie precisă, aveam visu
rile mele, nu sâ știu de 
toate și mai nimic. Poate 
că aș fi urmat sfatul pă
rinților, dar, la cooperativă, 
tocmai luase ființă atelie
rul de mobilă din răchită 
și se căutau muncitoare. 
Meseria e frumoasă — 
mi-am zis — cum să o 
ocolesc cind ea a venit la 
mine în sat ? Și m-am ca
lificat aici. Vedeți ce iese 
din miinile noastre ? Pen
tru mobila făurită de noi 
vin conteinere de peste 
mări și țări să o încarce. 
Deci nu aveam de ce să 
bat drumul orașului, cum 
făcuseră unii dintre colegii 
mei mai mari. De altfel, 
mulți dintre ei au și în
ceput, de cîțiva ani încoace,

— Vă spun cu mina pe 
Inimă — mărturisea el — 
sa«ai de azi are toate posi
bilitățile să ofere tinărului 
mult mai mult decit ii 
oferă orașul. Este o pă
rere pur personală, sint 
convins insă de justețea ei.

Nu. Petre Catrina nu 
exagerează cu nimic in tot 
ceea ce spune. Tinerii își 
au rolul lor în tot acest 
proces productiv de pe 
platformă, își au răspunde
rile lor directe atit față de 
producție, cit și față de 
propria lor pregătire și 
perfecționare în continuare 
ca muncitori pricepuți, de 
înaltă calificare. Despre 
toate acestea se exprima, 
în același spirit, și tînărul 
secretar al organizației de 
partid de pe platformă, 
tîmplarul Stelian Ghican.

— Activitatea în cîmp a 
înoeput din plin o dată cu 
primăvara — spunem noi. 
în aceste condiții, aci, în 
sectorul. agroindustrial, re
duceți motoarele ?

— Sigur, le-am si redus, 
dar nu peste tot. In unele 
sectoare, dimpotrivă, la 
accelerăm. Iată, la tăbăcă- 
rie, de pildă, toată lumea 
își bate capul să pună la 
punct un nou procedeu 
care ne permite să înlocuim 
procesul de prelucrare chi
mică, de pină acum, cu

intra la irigații peste o mie 
de hectare. Avem nevoie 
de cel puțin 150 de tineri 
pe care să-i calificăm 
motopompiști și in alte 
meserii ținînd de acest do
meniu nou pentru noi. E 
mult de muncă, o muncă 
interesantă și pretențioasă.

Ginduri, opinii...
Le-am cules așa cum au 

venit spre noi, spontane și 
pline de miez, reprezenta
tive pentru oameni care 
știu ce vor, care știu că 
numai și numai de ei, de 
voința lor depinde propria 
lor realizare ca muncitori 
ai pămintului pe potriva 
acestui timp al noii revo
luții agrare.

I-am mărturisit, puțin 
mai tîrziu, președintelui 
cooperativei, inginerului 
Tudor Dănacu, după ce 
ziua de muhcă luase 
sfirșit :

— Ascultîndu-i pe tineri 
ne gindeam ce bine ar fi 
fost să-i fi avut alături și 
pe unii președinți de 
C.A.P.-uri sau primari de 
comune cu care am avut 
prilejul să discutăm despre 
tineri. Ni se plingeau că 
tinerilor nu le place agri
cultura, că fug de greu, că 
preferă orașul în locul sa
tului, școlile profesionale 
de acolo, liceele de acolo, 
că vor meserii mai elevate.

— Dacă îmi cereți păre
rea — ne-a replicat inter
locutorul nostru — am să 
vă spun că primarii și pre
ședinții aceia nu. au nici 
un drept să se plingă. în
trebarea este : ce au făcut 
cei care se lamentează că 
le pleacă tinerii din sat 
pentru ca mecanizarea, cu 
întregul ei complex de 
preocupărisă devină 
cimp larg de acțiune chiar 
pentru tinerii din comune
le lor — nu mă gîndesc 
doar la meseriile de trac
torist, combineri sau ce 
mai are în schemă 
S.M.A.-ul — ci chiar la cele 
atit de necesare în coope
rativă, în zootehnie, in 
sectoarele industriale spe
cifice agriculturii și așa 
mai departe ? Sau în pri
vința aplicării celor mai 
înaintate tehnologii agri
cole în care biologia și chi
mia sint vioara întîi ? Sau 
în irigații și îmbunătățiri 
funciare, care cer și ele 
meserii pretențioase ? Nu 
pun întrebări retorice, ele 
se nasc firesc în mintea 
mea avînd, în privința 
asta. în față experiența din 
cooperativa noastră. I-am 
învățat pe tineri diverse 
meserii. Mulți dintre cei 
plecați la oraș se reîntorc, 
se angajează la noi. Sigur, 
nu a fost așa de la început, 
dar ne-am zis la un mo
ment dat, un moment ho- 
tărîtor. că activitatea în 
agricultură trebuie să se 
schimbe radical, să fie pusă 
pe alte baze, ale științei și 
tehnicii, așa cum ne în
deamnă partidul, secreta
rul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Am 
construit totul cu sudoarea 
cea mai prețioasă, sudoarea 
minții. în această muncă 
tinerii au fost și sint în 
primele rînduri. Pentru că 
ei au și forța, au și entu
ziasmul necesar. Așa că, 
vedeți, tinerii fug nu de 
sat în general, ci de un 
anumit sat, de cel rămas 
în urmă, care nu le solicită 
capacitatea, inițiativa.

Ginduri, opinii despre ti
nerețea romantică însufle
țită de proiecte generoa
se născute în focul muncii, 
văzută mereu de o nouă 
calitate, superioară.

©amenivffapte, ^emn^ieații
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BERLIN ’87
„.„Unter den Linden" — marele 

bulevard al capitalei Republicii 
Democrate Germane — este nu 
numai un reper îndrăgit al Berli
nului dintotdeauna, ci și un sim
bol al renașterii postbelice. Tăvă
lugul războiului îi desființase 
.aproape in întregime identitatea. 
Din clădirile monumentale ce.stră- 
juiau odinioară aleea rămăseseră, 
în cel mai fericit căz, zidurile îm
proșcate de gloanțe și arse de ex
plozia bombelor. . Lupte crîncene 
s-au purtat pe aceste locuri în 
aprilie 1945. Casă cu casă a trebuit 
curățată de fanaticii nazițti. pină 
în momentul victoriei definitive. 
Faimoșii tei ce străjuiau bulevardul 
arseseră și ei in vîlvătăile războ
iului.

Dar viata n-a fost învinsă. Un 
an mai tîrziu. aleea era despovă
rată de moloz și pe „Unter den 
Linden" a avut loc demonstrația 
de 1 Mai, sub semnul unui impor
tant eveniment petrecut cu cîteva 
zile in urmă : realizarea unității 
intre comuniști și social-democrați, 
prin crearea Partidului Socialist 
Unit din Germania. Peste trei ani, 
in octombrie 1949. se sărbătorea, 
într-o impresionantă demonstrație 
in „Bebelplatz", crearea Republi
cii Democrate Germane.

Acum, 300 de tei tineri, aliniați 
în patru rinduri. flanchează marele 
bulevard, restaurîndu-i imaginea 
tradițională. „Cine se plimbă pe 
«Linden» — ne spune unul din 
arhitecții capitalei R.D.G. — respi
ră însuși farmecul tradițional al 
orașului". Clădirile refăcute. în anii 
din urmă. în întregime, ce se în- 
șiruie maiestuoase de o parte și de 
alta a aleii, constituie o „colecție 
unică de monumente arhitecturale 
din secolele 18 și 19. Prima clădire 
reprezentativă, ridicată in stil ba
roc intre 1695—1707, vestita „Zeug- 
haus", adăpostește astăzi Muzeul 
de istorie germană. Alături, fosta 
„Neue Wache", construită după 
proiectele renumitului arhitect 
Schlnkel, a dobindit destinația de 
Monument dedicat victimelor fas
cismului' și militarismului. Ca un 
avertisment peste veacuri, aici se 
păstrează 20 de urne, cu pămint 
adus din fostele lagăre naziste de 
exterminare și de pe cimpurile de 
luptă ale celui de-al doilea război 
mondial.

In imediata vecinătate, clădirea 
masivă a Universității Humboldt,

operă a arhitectului Knobelsdorff, 
care a avut inițial destinația de 
palat princiar. Aripile Universității 
delimitează Piața August Bebel 
(1840—1913). după numele unuia 
din întemeietorii social-democrației 
germane. Piața, devenită un „Lin- 
denforum". este recomandată. de 
arhitecți ca una din cele mai fru
moase de pe continent. Fiecare 
piatră de aici se află în grija insti
tuțiilor de ocrotire a monumentelor, 
în această piață s-a ridicat clă
direa teatrului muzical, care adă
postește acum „Deutsche Staatso- 
per". Din vestita „colecție" de mo
numente face parte și fosta Biblio
tecă regală, pusă în anii noștri la

însemnări 
din R. D. Germană

dispoziția Universității Humboldt, 
care numără aproape 18 000 de stu
denți. ceea ce îi conferă privilegiul 
de a fi cea mai mare instituție da 
invățămînt superior din R.D.G.

Acum, in 1987, cind Berlinul — 
capitala R.D.G. — sărbătorește ju
bileul a 750 de ani de la prima 
atestare documentară, incursiunile 
in istorie oferă oaspeților sosiți din 
multe țări ale lumii amănunte deo
sebit de interesante și cu adinei 
semnificații. Aflăm astfel că Pia
ța despre care proiectantul ei, 
Knobelsdorff. spunea că ar putea 
cuprinde „1 000 de trăsuri, parcate 
comod", a fost în X848 locul unde 
s-au reunit luptătorii revoluției 
burghezo-democratice pentru a 
adresa revendicările lor regelui, 
care, in loc de răspuns, a ordonat 
să se tragă în masele de 
demonstranți. Sala Universității a 
devenit atunci cartierul general al 
corpului revoluționar înarmat for
mat din studenți. Mulți dintre ei au 
fost răniți, alții și-au jertfit viața pe 
baricadele revoluției. 70 de ani mai 
tîrziu. in noiembrie 1918, „Linden- 
forum" a fost din. nou însuflețit de 
furtuna revoluției, dar trupele con
trarevoluționare au reprimat, și de 
această dată, forțele democratice și 
socialiste. Cea mai grea perioadă 
a trăit-o insă Berlinul in anii re
gimului hitlerist.

Acum, in anul jubiliar. „Unter

den Linden", pe lingă faptul că și-a 
dobindit clădirile tradiționale re
prezentative. reconstruite cu multă 
migală și fidelitate, s-a îmbogățit 
cu noi construcții moderne, impri- 
mind vestitului bulevard o înfăți
șare inconfundabilă. Am poposit 
pentru prima oară in Berlin, in fe
bruarie 1960. Erau încă vizibile dis
trugerile războiului, iar filme do
cumentare păstrau amintirea 
proaspătă a primelor momente ale 
reconstrucției, cind mii de femei 
berlineze. înarmate cu unelte sim
ple, cu mistrii, lopezi și găleți, îm
brăcate sărăcăcios, au pornit să 
înlăture molozul și dărimăturile. 
Ele și mii de alți oameni ai mun-. 
cii au început, de fapt, opera ce 
se prezintă astăzi în toată măreția 
ei. Drumul pe care s-au angajat nu 
promitea o călătorie comodă, dar 
perspectiva proiectată de partidul 
comuniștilor era clară șt lumi
noasă.

Ritmurile începutului nu mai pot 
fi comparabile cu realizările de 
astăzi ale constructorilor. Indus
trializarea construcțiilor, apariția 
„fabricilor de case", care furnizea
ză elementele prefabricate, intro
ducerea tehnicii de calcul si a ro
boților au schimbat radical înfă
țișarea șantierelor de locuințe. 
Acum, constructorii vorbesc de se
rii și tipuri de locuințe, pe care, le 
montează după sistemul tradițio
nalelor benzi rulante existente în 
uzine. „Din 1972 — spunea minis
trul construcțiilor, Wolfgang Junc
ker — în R.D.G. au fost realizate 
480 000 locuințe din seria WBS-70. 
Aceasta a contribuit ca la fiecare 
2 minute și jumătate să putem 
preda o locuință nouă sau recon
struită".

In peisajul capitalei R.D.G. și-a 
dobindit un., loc distinct, prin 
eforturile și talentul constructorilor, 
clădirea Palatului Republicii. 
Terminată în aprilie 1976. cu o du
rată de construcție de 1 000 de zile, 
clădirea, așezată pe malul Spreei, 
delimitează. într-un fel. unul din 
capetele marelui bulevard „Unter 
den Linden". Este primul edificiu 
din beton șl sticlă, sugerind. în in
tenția arhitecților. o caracteristică 
a berlinezilor : inima deschisă cu 
care își intimpină oaspeții. Palatul 
Republicii dispune de aproape 1 003 
de săli, fiind conceput și dotat ast
fel incit spatiile interioare să poa
tă fi readaptate după necesități. 
Aici au avut loc ultimele trei 
Congrese ale P.S.U.G. Clădirea găz
duiește curent manifestări cultura
le. adunări ale milltantilor pentru 
pace, congrese internaționale.

Drumul parcurs în dezvoltarea sa 
de capitala R.D.G. este sinteza 
dezvoltării întregii țări. „Ceea ce 
am realizat pină acum — ne 
mărturisește Bruno Gering, prezent 

.. cjift primele zile .pe marile șantiere 
<le Berlinului r— a foșț .posibil da
torită dezvoltării economiei noastre 
naționale, transformării sectorului 
de construcții intr-o adevărată in
dustrie. precum și prin ridicarea 
calificării celor ce lucrează in acest 
sector important. Succesele noastre 
oglindesc, de fapt, transpunerea cu 
fidelitate in viață a hotăririlor și 
directivelor adoptate de P.S.U.G." 

Metropola de pe Spree iși săr
bătorește jubileul de 750 de ani. in 
atmosfera de entuziastă angajare a 
locuitorilor ei. dornici să sporească 
avuția și frumusețea capitalei, să-i 
consolideze renumele de oraș al 
muncii și păcii.

Petre STANCESCU

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 29 mai, ora 21 — 1 iunie, 
ora 21. In țară : Vremea va fi in ge
neral caldă, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea 
șl caracter de aversă, însoțite de 
descărcări electrice, dar cu o frecven
ță mai mare în zonele de deal și de 
munte. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări de 
scurtă durată din sectorul sudic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 8 și 18 grade, iar cele maxime în
tre 21 și 31 de grade. Pe alocuri, cea
ță slabă. In București : Vreme relativ 
caldă, cu cerul temporar noros. Va 
ploua sub formă de aversă. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între 13 și 16 grade, iar 
maximele între 26 și 29 de grade.

ACTIUIĂIL8TĂTEĂ SPORTIVĂ
FOTBAL : Meciurile din sferturile 

de finală ale „Cupei României”
Joi, la sediul federației de speciali

tate s-a efectuat tragerea la sorți a 
meciurilor din cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei României" la 
fotbal, competiție ce se desfășoară 
sub genericul „Daciadei".

Iată programul jocurilor, ce se vor

disputa la 16 iunie, la ora 18 : Di 
namo București — Oțelul Galați 
F.C. Argeș Pitești — F.C.M. Brașov 
Steaua București — Rapid BucU' 
rești ; Universitatea Craiova — Vic 
toria București.

Sportivi români in întreceri internaționale

• Teatrul National (14 71 71, sala 
Mare) : Caligula — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Actorul — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist Daniel Podlovschi — 19 ; (sala 
Studio) : Seară de sonate. Valeria 
Vulturar-Lipovan — vioară. Ovidiu 
Cucu — pian — 17,30
« Opera Română (13 18 57) : Bufonul, 
Nunta insingerată — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. la sala 
Mică a Teatrului National) : Suzana
— 18,30
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei posket — 18 : (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Hamlet
— 17
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Pen
tru ce-am murit — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie

drăguță cu o floare și ferestre spre 
nord — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18 : (sala studio) : Propilee și orhi
dee — 18,30
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19
• Teatrul satlric-muzfcal „C. Tăna- 
se" (15 56 78, la Palatul sporturilor și 
culturii) : Concert extraordinar cu 
Margarita Hranova și formația TttlC 
(R.P. Bulgaria) — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (30 26 35) : 
Nota zero la purtare — 9 ; David 
Copperfield — 18
• Circul București (10 4! 95) : Spec
tacolul „International Show ’81“ — 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Baba Hirca — 19
• Teatrul „Țăndărică- (sala victo
riei, 13 23 77) : Săptămina teatrelor 
de păpuși și marionete". Teatrul de 
păpuși Sibiu „Spărgătorul de nuci" 
— 12,30 ; (sala Cosmonauților,
11 12 04) : Teatrul de copii Brăi
la : „Peripețiile lui Donald" —

16 : Recital „Fantezie pentru o sin
gură păpușă" (Brăila) — 18 ; Recital 
Liviu Berehoi „Conferințe despre 
marionetă" — 19: Recital Brindușa 
Zaița Silvestru, Cristina Popovici 
„Mănușa" — 20

cinema
• Cucoana Chirița: GLORIA (47 46 75)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19, CULTURAL 
(83 30 13) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15
• Omagiu romanței — Ioana Radu
— 19.30; 20,30, Love story — 9; 11; 13 
15; 17: SCALA (11 03 72).
• Recital in grădina cu pitici : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 13; 15, VI
ITORUL (10 67 40) — 15: 17; 19
• Gheața verde : DRUMUL SĂRII
— 17; 19
• O zi la București : GIULESTI
(17 55 46) — 9; 11; 13: 15; 17; 19,15, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20

• Primăvara bobocilor : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Haiducii lui Șaptecai : ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Trenul de aur : COSMOS (27 54 95)
• Focurile ? TIMPURI NOI (15 6110) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Întâlnire de gradul III : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 11,15; 14; 
16,45; 19,30
• O farsă pentru cuscrul : SALA 
MICA A PALATULUI — 17.15: 19,30, 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Pădureanca ; STUDIO (39 53 15) — 
10: 12,15; 14.30: 16,45; 19
• Jandarmul și jandarmerițele : PA
TRIA (11 86 25) — 9: 11,13; 13,30: 15,45; 
18: 20,15. EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11: 13,15: 15,30; 17.45; 20
• Severino : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19
• Program special pentru copii și 
tineret; DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13: 15; 17; 19
• Du-te și vezi : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18,30

DE LA C.E.C.
Statul garantează depunerile 

populației la C.E.C.
Dreptul de proprietate personală 

este ocrotit de lege. Constituția 
Republicii Socialiste România pre
vede la art 13 că pot constitui 
obiect al dreptului de proprietate 
personală veniturile și economiile 
provenite din muncă, casa de lo
cuit, precum și bunurile de uz și 
de confort personal.

Cu alte cuvinte, titularii depune
rilor sau persoanele împuternicite 
de aceștia pot solicita în orice mo
ment unităților C.E.C. restituirea 
totală sau parțială a sumelor de
puse, acestea avînd obligația să 
restituie imediat depunerile efec
tuate pe librete de economii, în 
conturi curente personale sau pe 
obligațiuni C.E.C. și pe alte instru
mente de economisire.

De depunerile nominale cu clau
ză de împuternicire valabilă numai 
pe timpul vieții titularului pot dis
pune și alte persoane decit titula
rul (cel mult două), indicate de a- 
cesta cu ocazia introducerii clauzei 
de împuternicire.

In caz de deces al titularului, de 
sumele economisite existente in 
sold la data decesului pot dispune 
persoanele indicate in dispoziția 
testamentară stabilită de titular,

Cind titularul nu a introdus dis
poziție testamentară, pot dispune 
de sumele economisite moștenitorii 
testamentari in baza testamentului 
sau moștenitorii legali in baza și în 
limitele stabilite prin certificatul 
de moștenitor ori crin hotărire «ju
decătorească definitivă.

De sumele depuse pe obligațiuni 
C.E.C. și pe librete de economii „la 
purtător" pot dispune persoanele 
care le prezintă la ghișeu, iar in 
cazul libretelor „la purtător cu pa
rolă" este obligatorie indicarea pa
rolei.

• Campionatele mondiale și eu" 
ropene de haltere pentru juniori au 
continuat la Belgrad cu întrecerile 
de la categoria 67,500 kg. Printre 
laureati s-a numărat și sportivul ro
mân Victor Roșu, care a obținut me
dalia de bronz, clasîndu-se pe locui 
trei în ierarhia europeană la stilul 
„smuls", cu performanta de 140 kg.

La totalul celor două stiluri, vic
toria a revenit concurentului sovietic 
I. Militosian. cu 327.500 kg (147,500 
kg plus 180 kg), urmat de R. Mora 
(Cuba) — 325 kg și D. Marinov 
(Bulgaria) — 322,500 kg.
• Incepînd de azi. în Capitală 

se va desfășura, la bazinul de la 
Stadionul Tineretului, competiția in
ternațională de polo pe apă pentru 
juniori „Cupa Carpați". la care și-au 
anunțat participarea formații din 
Bulgaria. Cehoslovacia. Polonia, Tur
cia. Ungaria și România. In prima 
zi de întreceri sint programate ur
mătoarele partide : de lâ ora 9 : Ce
hoslovacia — Turcia. România — Po
lonia. Ungaria — Bulgaria ; de la 
ora 17 : Bulgaria — Turcia. Unga
ria — Polonia. România — Ceho
slovacia.
• La Tbilisi, in turneul interna

țional de polo pe apă. echipele 
României și S.U.A. au terminat la 
egalitate 8—8 (3—3. 3—2. 0—1. 2—2). 
Alte rezultate : Grecia — R.S.S. Gru-

★
SCRIMĂ. Concursul de spadă des

fășurat la Legnano (Italia), contind 
pentru „Cupa mondială", a revenit 
vest-germanului Arnd Schmitt, care 
a dispus în finală cu 12—10 de Mi
hail Tischko (U.R.S.S.).

FOTBAL. In ziua a doua a tur
neului final al campionatului euro
pean de fotbal pentru juniori II (că
deți). competiție ce se desfășoară în 
diferite orașe din Franța, s-au în
registrat următoarele rezultate : Gre
cia — Danemarca 1—1 ; Turcia — 
Israel 1—0 ; Franța — Scoția 1—1 ; 
Portugalia — R.D. Germană 1—0 ; 
R.F. Germania — Cehoslovacia 1—1; 
Irlanda de Nord — Italia 1—1 ; 
U.R.S.S. — Austria 1—0 ; Norvegia — 
Iugoslavia 2—0.

zină 6—5 ; Iugoslavia — Bulgaria 
12—5.

• în turneul feminin din cadrul 
concursului internațional de șah 
„Memorialul Capablanca" de la Ca- 
maguey. după 4 runde și disputarea 
partidelor întrerupte, pe primul loc 
al clasamentului se află marea 
maestră româncă Elisabeta Polihro- 
niade (cu 3,5 puncte), urmată de so
vietica Nina Gurieli și cubanezele 
Valdes si Frometa (cu cite 3 punc
te). In turneul masculin. în fruntea 
clasamentului sînt sovieticul Ubilava 
și mexicanul Verduga (cu cite 3 
puncte).

• In cadrul competiției interna
ționale de fotbal „Turneul marelui 
zid", ce are loc în R.P. Chineză, e- 
chipa română de tineret a întrecut 
cu scorul de 1—0 (1—0) selecționa
ta secundă a R.P. Chineze. Golul a 
fost înscris. în minutul 34. de Ion 
Craiu. In urma acestei victorii, ti
nerii fotbaliști români s-au calificat 
în semifinalele turneului. Intr-un alt 
joc. echipa chineză Liaoning a dis
pus cu 1—0 (0—0) de formația ja
poneză Mitsubishi.

• Meciurile disputate joi în ca
drul ' „Cupei mondiale" Ia rugbi, ce 
se desfășoară în Noua Zeelandă, s-au 
soldat cu următoarele rezultate : 
Franța — România 55—12 (12—12) ; 
Argentina — Italia 25—16 (10—3).

★
BASCHET. Rezultate înregistrate 

în prima zi a turneului internațio
nal feminin de baschet de ,1a Gdansk: 
Bulgaria — R.P. Chineză 91—85 
(45—39) ; Ungaria — Spania 81—60 
(36—33) ; Polonia — Suedia 104—94 
(46—46) ; Iugoslavia — Polonia (B) 
93—73 (37—35).

TENIS. în cadrul turneului inter
național de tenis de la Roland Gar
ros. campionul vest-german Boris 
Becker l-a eliminat cu 6—0. 6—1, 
7—5 pe uruguayanul Diego Perez, 
francezul Tarik Benhabiles l-a în
trecut cu 4—6. 6—3, 6—4, 6—0 pe 
suedezul Mikael Pernfors, iar ame
ricanul Jimmy Connors a ciștigat cu 
7—5. 6—2, 6—2, în fața coechipieru
lui său Ted Nelson.
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„îniăpiuîrsa dezarmării - garanție a drepturilor 
îundamentale ale omului"

de participanta Ia seminarul internațional 
Quito
americane și agresiunea împotriva 
Nicaraguei. S-a subliniat că sin
gura modalitate de asigurare a 
creșterii economice, de depășire a 
dificultăților o constituie acțiunea 
concretă a țărilor, cooperarea și 
valorificarea resurselor proprii.

Participanții au fost unanimi in a 
aprecia că adevărata respectare a 
drepturilor omului se obține în con
dițiile înfăptuirii dezarmării, ale 
garantării păcii și dreptății în toate 
statele.

Apel lansat
de la

un apel la unita- 
latino-americane

QUITO. — Cu 
tea popoarelor 
pentru a face fată problemelor eco
nomice. sociale și politice ale re
giunii, la Quito au luat sfirșit lu
crările unui seminar internațional 
asupra păcii, dezarmării și dreptu
rilor omului — informează agenția 
Prensa Latina.

Delegați din 23 de țări din Ame
rica Latină, Asia și Europa au con
damnat. cursa înarmărilor, prezența 
militară a S.U.A. in state latino-

„Europenii doresc reducerea armelor nucleare 1"
TOKIO. — Toți europenii aș

teaptă și speră in semnarea pri
mului acord din istorie privind 
controlul armamentului care să 
ducă, intr-adevăr, la reducerea ar
melor nucleare, a relevat președin- 

' tele Finlandei, Mauno Koivisto, in
tr-un interviu acordat ziarului ni
pon „Yomiuri Shimbun". Președin
tele Finlandei a relevat, în context, 
importanța procesului început de 
Conferința pentru securitate șl 
cooperare în Europa și s-a pronun-

Reuniune sub deviza
PARIS. — In localitatea franceză 

Oban din departamentul Bouches- 
du-Rhone au început lucrările se
minarului

. pentru pace", la care iau parte șco- 
lari din 23 de orașe din Europa,

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A u

internațional „Copiii
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NAȚIUNILE UNITE. 28 (Agerpres). 
— La sediul Națiunilor Unite din 
New York s-au încheiat lucrările se
siunii anuale a Comisiei O.N.U. pen
tru dezarmare, a cărei agendă de 
lucru a cuprins ansamblul acestei 
problematici. In cadrul dezbaterilor 
au fost prezentate documente pri
vind evoluția convorbirilor de 
dezarmare, eforturile ce se depun

pentru limitarea cursei armamente
lor convenționale, precum si în le
gătură cu creșterea rolului O.N.U. în 
acțiunile destinate dezarmării. Re
zultatele lucrărilor comisiei vor sta 
la baza recomandărilor ce se vor 
face în acest domeniu la cea de-a 
42-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. si la a treia sesiune specială 
consacrată problemelor dezarmării.

ȘEDINȚA SEIMULUI •
R.P. POLONE

Președintele S.U.A. despre actualele 
negocieri de dezarmare

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au desfășurat lucrările 
ședinței Seimului R.P. Polone. Or
ganul legislativ suprem polonez a 
dezbătut, in prima lectură, proiecte 
de lege privind asimilarea progresu
lui tehnic, drepturile civile și alte 
probleme.

La lucrări au luat parte Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Polone, alți conducători 
de partid și de stat polonezi.

Demersuri pentru soluționarea pe cale pașnică a situației 
conflictuale din America Centrală

țat pentru continuarea acestui pro
ces, relatează agenția T.A.S.S.

Referindu-se la proclamarea unei . 
zone fără arme nucleare în nordul i 
Europei. Mauno Koivisto a arătat ’ 
că acesta este unul din telurile 
principale ale politicii externe a 
Finlandei. Statutul unei asemenea 
zone trebuie să cuprindă toate sta
tele din regiune și să ti?>ă seama de 
interesele fiecărei țări participante 
la acord.

PARIS 28 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat unui grup de zia
riști Ia Casa Albă, publicat de zia
rul francez „Le Figaro'*, președin
tele S.U.A., Ronald Reagan, a apre
ciat că în prezent convorbirile de 
dezarmare privesc în primul rînd 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa — realizabilă 
prin intermediul „Opțiunii zero** — 
în timp ce denuclearizarea completă 
a „blocului occidental** constituie „o 
perspectivă foarte îndepărtată**. După 
cum transmite agenția Taniug, pre
ședintele Reagan a exprimat spe

ranța că se va întîlni, înainte de 
sfîrșitul anului, cu secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gor- 
baciov. în altă ordine de idei, ef 
s-a referit la evoluțiile dolarului și 
la alte probleme monetare, relevînd 
că viitoarea reuniune, de la Vene
ția, a principalelor state occidentale 
industrializate ar trebui să dezbată 
și aspecte privind uh anumit nivel 
al stabilității sistemului monetar in
ternațional. Șeful executivului ame
rican a declarat, de asemenea, că nu 
dorește o evoluție care ar duce la 
o nouă reducere drastică a, cursului 
dolarului S.U.A.

Congresul P. C. Peruan
LIMA 28 (Agerpres). — La .Lima 

s-au deschis lucrările celui de-al IX- 
lea congres al P.C. Peruan, la care 
participă aproximativ 400 de delegați 
din țară, precum și invitați din par
tea a 26 de partide comuniste și 
muncitorești. Lucrările au fost des
chise de Jorge del Prado, secretar 
general al C.C. al P.C.P.

ORIENTUL MIJLOCIU

„Copiii pentru pace"
America, Asia și Africa. (Timp de 
cinci zile. în cadrul seminarului se 
vor desfășura adunări și manifes
tații, va fi organizată, de aseme
nea, o „sărbătoare a păcii'*.

în sprijinul începerii unui proces real 
de dezarmare nucleară

HELSINKI. — Consiliul Mondial 
al Păcii a dat publicității, la sediul 
său din Helsinki, un document prin 
care sprijină declarația comună a 
șefilor de stat sau guvern ai Argen
tinei. Greciei, Indiei, Mexicului, 
Suediei si Tanzaniei, prin care se 
reclamă încheierea de către Statele 
Unite și Uniunea Sovietică. în acest 
an. a unui acord privind elimi
narea rachetelor cu rază medie de 
acțiune din Europa, ca și oprirea 
experiențelor nucleare și a extin-

spațiulderii militarizării în 
cosmic.

Subscriem la apelul celor șase 
țări prin care marile puteri sînt in
vitate să demonstreze în practică 
dorința de a depăși teama și neîn
crederea care s-au acumulat de-a 
lungul anilor și să înceapă un pro
ces real de dezarmare nucleară, se 
spune în document. întîlnirile so- 
vieto-americane la nivel înalt de 
la Geneva și Reykjavik au dovedit 
că acest lucru este posibil, mențio
nează documentul.

!
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0 declarație a șefului statului francez
OTTAWA 28 (Agerpres). — La o 

conferință de presă la Montreal, pre
ședintele Franței, Franțois Mitter
rand, a declarat că Franța va sprijini 
dezarmarea nucleară în cazul în 
care S.U.A. și U.R.S.S. vor oferi un 
exemplu corespunzător în acest sens 
— relatează agenția T.A.S.S. „Sîn- 
tem gata, a declarat președintele, să 
participăm la dezarmarea nucleară 
in contextul unor eforturi generale, 
în cazul cînd asemenea eforturi nu

se vor întreprinde, vom menține ar
mele nucleare pentru asigurarea 
securității**. Franțois Mitterrand a 
subliniat că între telurile principale 
ale politicii externe a tării sale fi
gurează pacea și dezarmarea, ca și 
elaborarea unor măsuri în vederea 
lichidării uriașelor datorii externe 
ale țărilor în curs de dezvoltare și 
crearea unui sistem financiar inter
național unitar.

Reacții contradictorii
la sesiunea N.A.T.O. de la Bruxelles

Ample demonstrații de protest în Coreea
de

SEUL 28 (Agerpres). — Noi ma
nifestații de amploare au avut loc 
în principalele orașe ale Coreei de 
Sud, în cadrul cărora participanții 
au protestat împotriva represiunilor 
politiei și a manevrelor actualului 
regim dictatorial de a opri valul 
nemulțumirii populare prin simple 
mișcări de persoane în cadrul gu
vernului. ioc politic menit să per- 
țnită menținerea nedefinită a struc
turii politice impuse de militari.

După cum relatează agențiile de 
presă. în orașul Kwangju, martor al 
unor mari mișcări antidictatoriale în 
ultimii ani. peste 5 000 de persoane 
au demonstrat ne străzile centrale, 
cerînd pedepsirea exemplară a șe
filor aparatului de represiune al gu
vernului și demisia imediată a lui 
Chun Du Hwan.

La Seul a fost creată Asociația 
luptătorilor împotriva dictaturii — 
mișoare cu oaracter național, care își

Sud
propune să militeze activ pentru re
forme constituționale fundamentale, 
instaurarea democrației in Coreea de 
Sud. După cum relatează ziarul 
„Daily Yomiuri'*. citat de agenția 
T.A.S.S., la reuniunea de fondare a 
noii organizații au luat parte peste 
70 de deputați ai parlamentului sud- 
coreean. alti oameni politici, lideri 
ei cultelor, juriști, profesori, scrii
tori. reprezentanți ai organizațiilor 
muncitorești și țărănești.

In manifestul care a fost citit la 
mitingul organizat cu acest prilej, în 
prezenta a peste 2 000 de persoane, 
se arată că întreaga populație a Co
reei de Sud ește chemată să lupte 
pentru eliminarea imediată a regi
mului dictatorial al lui Chun Du 
Hwan. organizarea de alegeri prezi
dențiale directe si libere, eliberarea 
tuturor detinuților politici. încetarea 
torturilor si represiunilor împotriva 
militantilor democrați.

BRUXELLES 28 (Agerpres). — 
La Bruxelles s-a desfășurat sesiu
nea de primăvară a Comitetului de 
planificare militară al N.A.T.O. la 
nivel de miniștri ai apărării ai țări
lor membre. în comunicatul final 
dat publicității se arată — după cum 
relevă agenția EFE — că miniștrii 
si-au exprimat satisfacția față de „îm
bunătățirea posibilităților ca S.U.A. și 
U.R.S.S. să încheie acorduri privind 
controlul armamentelor nucleare** și 
speranța „că se vor înregistra pro
grese și în alte domenii ale dezar
mării “.

Totodată. Comitetul de planificare 
militară al N.A.T.O. a cerut țărilor 
membre să-și sporească eforturile în 
domeniul înarmărilor convenționale, 
procedînd la o creștere anuală cu 3 
la sută a cheltuielilor destinate ar
melor din această categorie. Ei s-au 
pronunțat și pentru menținerea pre-

★
MOSCOVA 28 (Agerpres). — Con

sfătuirea miniștrilor apărării din ță
rile membre ale N.A.T.O. de la 
Bruxelles a demonstrat încă o dată 
că membrii acestui bloc militar nu 
intenționează să renunțe la strategia 
reacției flexibile și descurajării nu
cleare. a declarat la Moscova un 
reprezentant al M.A.E. al U.R.S.S. 
Arătînd că miniștrii apărării nu au

zenței forțelor nucleare ale S.U.A. 
în Europa occidentală — arată agen
țiile de presă.

Comunicatul exprimă, de aseme
nea, dorința participanților de a con
tribui la „realizarea de progrese în 
relațiile dintre Est și Vest, mai ales 
în domeniul controlului armamente
lor", prin asigurarea „securității la 
un nivel mai scăzut de forțe" — in
formează agenția T.A.S.S.

în cursul sesiunii, ministrul bel
gian al apărării a anunțat că guver
nul Belgiei a hotărît să refuze în
deplinirea unor sarcini militare din 
cadrul N.A.T.O. Intr-o conferință de 
presă, el a subliniat că țara sa va 
demonta patru dintre bateriile sale 
antiaeriene din clasa „Nike" și nu 
le va înlocui cu sistemul de rachete 
de producție americană „Patriot**, 
mai moderne și mai costisitoare.

★
prezentat la Bruxelles o poziție po
zitivă fată de propunerile sovietice 
privind lichidarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune si operativ tacti
ce din Europa, purtătorul de cuvînt 
a subliniat că aceștia s-au pronun
țat pentru creșterea în continuare 
a bugetelor militare si a armamen
telor clasice, informează agenția 
T.A.S.S.

TUNIS 28 (Agerpres). — Organi
zația Națiunilor Unite trebuie să-și 
joace rolul său pozitiv nu numai in 
ce privește pregătirile, dar și în în
tregul proces al propusei conferin
țe internaționale de pace în Orien
tul Mijlociu, a declarat secretarul 
general ăl Ligii Arabe. Chedli Klibi. 
El a spus că se așteaptă ca vii
toarea conferință arabă la nivel 
înalt să aibă loc în septembrie sau 
octombrie, intrucît au apărut unele 
elemente pozitive pentru promovarea 
unității arabe. Chedli Klibi a apre
ciat apropierea recentă între Tuni
sia. Algeria si Maroc, estimînd că 
ea va fi favorabilă cauzei arabe 
comune.

BEIRUT 28 (Agerpres). — Aviația 
israeliană a săvîrșit joi un nou act 
pirateresc împotriva unui elicopter 
al forțelor armate libaneze. Două a- 
vioane de lyptă de tipul F-16 au in
terceptat. in timpul zilei, un elicop
ter al forțelor armate libaneze care 
zbura deasupra teritoriului Libanu
lui, la est de Saida, forțîndu-1 să-și 
schimbe ruta și să aterizeze la o 
bază militară aeriană din Israel, a 
anuntat un comunicat al Ministeru
lui Apărării al Libanului, citat de 
agenția T.A.S.S.

BOGOTA 28 (Agerpres). — „De
clarația de la Bogota", difuzată la 
încheierea Conferinței permanente a 
partidelor politice din America Lati
nă (COPPPAL), lansează un apel 
la multiplicarea eforturilor in ve
derea degajării unei soluții poli
tice la situația din America Centra
lă — informează agenția Prensa' La
tina. In document — aprobat de 
reprezentanții partidelor din 16 țări 
ale regiunii — este afirmat sprijinul 
față de demersurile în favoarea pă
cii ale Grupului de la Contadora și 
Grupului de sprijin, exprimîn- 
du-se hotărîrea COPPPAL de a pune 
la dispoziția acestora întreaga sa for
ță in scopul impulsionării unui cu
rent de opinie care să facă viabile 
propunerile de rezolvare pașnică a 
stării conflictuale din zona centro- 
americană. Referindu-se la întîlnirea 
la nivel înalt a șefilor de stat din 
America Centrală, prevăzută pentru 
luna iunie la Esquipolas (Guatema
la), documentul subliniază că aceas
ta trebuie să se constituie într-un 
for unde să se dea dovadă de voin
ță politică în favoarea soluționării 
negociate a situației și să fie recu
noscute particularitățile și interesele 
legitime ale fiecărei țări din regiune.

Declarația oere, totodată. Congre
sului S.U.A. să pună capăt ajutoru
lui acordat grupărilor contrarevolu
ționare antisandiniste și să încura

jeze dialogul între guvern și forțele 
insurgente din Salvador în vederea 
încetării conflictului jntern.

MONTEVIDEO 28 (Agerpres). — 
Președinții Argentinei, Râul Alfon- 
sin. Braziliei, Jose Sarney, și Uru- 
guayului, Julio Maria Sanguinetti, 
reuniți la Montevideo, au exprimat 
hotărîrea lor de a continua să ac
ționeze împreună în favoarea păcii 
și cooperării în America Latină — 
informează agenția Prensa Latina. 
In comunicatul comun difuzat la 
încheierea întîlnirii, cei trei șefi de 
stat și-au manifestat, totodată, pre
ocuparea crescîndă față de actuala 
conjunctură internațională, în special 
în ceea ce privește amplificarea 
tendințelor protecționiste ale țărilor 
occidentale, restrîngerea reală și po
tențială a fluxului resurselor finan
ciare spre regiune și sporirea do- 
bînzilor. Creșterea nivelului dobînzi- 
lor — se arată în document — agra
vează condițiile rambursării datoriei 
externe după multi ani de sacrificii 
din partea statelor latino-americane.

De asemenea, ei au fost unanimi 
asupra necesității spijinirii eforturi
lor Grupului de la Contadora, cu 
convingerea că unica modalitate po
sibilă pentru a se ajunge la pace, 
democrație și dezvoltare în America 
Centrală este calea diplomatică.

Contradicții economice între Japonia 
și principalii ei parteneri occidentali
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Represiuni împotriva 
mișcării sindicale

PRETORIA 28 (Agerpres). — Cu 
prilejul unei întîlniri cu studenții de 
la Universitatea Witwatersrand, Jay 
Naidoo, secretar general al Con
gresului Sindicatelor Sud-Africane 
(C.O.S.A.T.U.). a făcut cunoscut că 
guvernanții de la Pretoria caută să 
anihileze complet mișcarea sindica
lă. care se pronunță pentru reven
dicări de ordin social, dar mai ales 
politic.

Referindu-se la acțiunile llcgăle șl 
brutale ale oficialităților rasiste; Jay 
Naidoo a arătat că poliția a ucis 
luna trecută sase negri care au parti
cipat la reuniuni sindicale, iar 100 
de persoane, aparținînd sindicatului 
pe care-1 reprezintă, se află în în
chisoare fără să fi fost Inculpate po
trivit jurisdicției în vigoare. In a- 
celasi timp — a declarat el — se
diile C.O.S.A.T.U. sînt dinamitate de ] Șf.l

Liderul C.O.S.A.T.U. a declarat pre
sei că populația de culoare este op
timistă. în ciuda valului de repre
siuni. In acest sens, el a relevat că 
organizația independentă a funcțio
narilor albi „Fondul Sud-African“ a 
anuntat că va stabili contacte cu re
prezentanții Congresului Național A- 
frican (A.N.C.), principala grupare 
politică a populației de culoare, in
terzisă de autoritățile rasiste de la 
Pretoria.

BONN 28 (Agerpres). — Guvernul 
federal vest-german ya folosi cadrul 
oferit de reuniunea la nivel înalt 
a principalelor șapte state industria
lizate, de la Veneția, pentru a cere 
Japoniei să-și deschidă „o dată pen
tru totdeauna" piața la produsele 
externe, a declarat purtătorul de cu
vînt guvernamental, Friedhelm Ost. 
După cum se știe, problema balanței 
comerciale excedentare a Japoniei 
cu partenerii săi occidentali continuă 
Să rămînă un motiv, de iritare și în
cordare între aceste state. Purtătorul 
de ouvînt vest-german, citat de 
agenția EFE. a declarat că nu sînt 
suficiente doar declarațiile de bune 
intenții ale Japoniei în aoeastă pri
vință.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Guvernul S.U.A. va lua în conside
rare posibilitatea impunerii de sanc
țiuni economice împotriva Comuni
tății Economice vest/Europene, ca 
urmare a deciziei aoesteia de a a- 
dopta un control asupra producției 
de uleiuri vegetale. Potrivit agen
ției EFE, ministrul american al 
agriculturii, Richard Lynd,’ a apre

ciat că măsura Pieței comune con
stituie „o gravă violare" a conven
țiilor Acordului General pentru Ta
rife și Comerț (G.A.T.T.) Luarea de 
poziție de la Washington este consi
derată de observatori drept o confir
mare a conflictului comercial dintre 
S.U.A. și C.E.E., ca urmare a prac
ticilor protecționiste promovate de 
ambele părți ale Atlanticului.

Deficitul balanței curente a comer
țului exterior al Statelor Unite a 
fost, în primul trimestru al anului 
în curs, de 38,4 miliarde dolari, se 
arată in datele statistice oficiale di
fuzate la Washington.

La Washington se desfășoară con
sultări intre experți ai S.U.A. și Ja
poniei în vederea reglementării pro
blemelor comerciale dintre cele două 
țări, serios deteriorate după ce admi
nistrația S.U.A. a aplicat taxe vama
le sporite Ia o serie de produse elec
tronice japoneze. Tratativele se 
anunță dificile, intrucît delegația ni
ponă va insista asupra renunțării de 
către partea americană la taxe, în 
timp ce reprezentantul Casei Albe a 
dat de înțeles că S.U.A. nu intențio
nează să facă acest lucru.

Pagube provocate în urma 
incendiilor de pădure

BEIJING 28 (Agerpres). — Intr-o 
declarație- făcută la Beijing, în ca
drul unei conferințe de presă, ad
junctul ministrului industriei fores
tiere din R. P. Chineză, Liu Guan- 
gyun, a arătat că incendiile care au 
afectat in ultimul timp o serie de 
provincii din nordul țării au fost 
localizate. El a prezentat în același 
timp un bilanț al pagubelor pro
vocate de foc, care s-a extins pe o 
suprafață de un milion de hectare, 
incluzînd 650 000 hectare de pădure. 
Au fost distruse 750 000 de metri 
cubi de lemn, 431 de tractoare, un 
număr însemnat de alte echipamente 
și utilaje, fiind avariate, de aseme
nea, poduri, tuneluri, căi ferate, echi
pamente de telecomunicații. 56 092 de 
oameni au rămas fără adăpost. In 
același timp. 191 de persoane și-au 
pierdut viața, iar 221 au fost grav 
rănite. Pagubele materiale se ridică 
la circa 500 milioane yuani.

La operațiunile de stingere a focu
lui au participat 42 000 de oameni, 
care au utilizat cele mai diverse 
echipamente și au recurs la variate 
metode de luptă împotriva focului, 
pentru a face totul ca acesta să fie 
stins cît mai repede șl cu cit mai 
puține pagube, transmite agenția 
China Nouă.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — In 
pădurile din Transbaikalia a crescut 
în ultimele zile pericolul de incen
dii — relatează agenția T.A.S.S. 
Temperatura atmosferică a sporit, 
iar vintul puternic a contribuit la 
apariția unor incendii la suprafața 
taigalei, precizează agenția. După 
cum anunță comisia de combatere a 
incendiilor, în regiunea Cita există 
peste 50 de focare, care au cuprins 
peste 14 000 de hectare de păduri.

(Urmare din pag. I)
anul trecut la Moscova, cu prilejul 
vizitei întreprinse în U.R.S.S. de to
varășul Nicolae Ceaușescu. Una din 
direcțiile esențiale ale acestei cola
borări este asigurarea resurselor ne
cesare de materii prime, combusti
bili, energie, mașini și utilaje moder
ne, bunuri de larg consum. O aten
ție sporită acordă țările noastre ex
tinderii și adîncirii cooperării și spe
cializării în producție ; se au în ve
dere stabilirea de legături directe, 
în special în ramurile de vîrf ale in
dustriei, atît pentru nevoi proprii, cit 
și pentru creșterea exportului ■ pe 
terțe piețe, inclusiv pe calea creării 
de societăți mixte de producție și 
cercetare — prin toate aceste măsuri 
urmărindu-se ridicarea colaborării 
economice pe o treaptă superioară, 
potrivit oerințelor noii etape de dez
voltare a operei de construcție so
cialistă în România și Uniunea Sovie
tică. Se prevede totodată dezvoltarea 
colaborării tehnico-științifice, în 
scopul introducerii pe scară tot mai 
largă în economie a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnologiei 
moderne. In cadrul convorbirilor s-a 
reafirmat importanța deosebită a 
realizării Programului complex al 
progresului tehnico-științific al țări
lor membre ale .C.A.E.R. pînă în 
anul 2000. Desfășurarea construcției 
socialiste, experiența de pînă acum 
evidențiază necesitatea perfecționării 
în continuare a activității în cadrul 
C.A.E.R., creșterea eficienței colabo
rării între țările membre, ca și in
tre toate statele socialiste, fiind de 
natură să contribuie la afirmarea 
unui nou tip de relații, corespun
zător intereselor țărilor respective, 
ale socialismului în ansamblu.

In același timp, conducătorii celor 
două partide s-au pronunțat pentru 
dezvoltarea legăturilor în domeniile 
culturii, științei. învățămîntului, 
mijloacelor de informare in masă, 
pentru extinderea colaborării pe li
nia organizațiilor sindicale, de tine
ret, femei, a diferitelor organizații 
obștești, pornind de la rolul acestor 
schimburi în mai buna cunoaștere 
reciprocă. în întărirea prieteniei ro- 
mâno-sovietice.

Intr-o strînsă legătură cu proble
mele privind accelerarea dezvoltării 
economice și sociale, au fost exa
minate problemele majore ale actua
lității internaționale. O asemenea 
abordare ilustrează o înaltă răspun
dere în fața imperativelor vremii. 
Este incontestabil că înfăptuirea 
programelor de dezvoltare ale celor 
două țări, ca si a aspirațiilor de 
progres ale tuturor popoarelor lumii

presupune condiții de securitate și 
pace, care să permită concentrarea 
resurselor materiale și umane în 
scopuri constructive, și nu deturna
rea lor. sub apăsarea neîncrederii și 
nesiguranței.

Motivele de nesiguranță și pre
ocupare nu sînt puține, în condiți
ile în care situația internațională 
continuă să se mențină deosebit de 
gravă și de complexă. în condițiile 
în care cursa înarmărilor, în spe
cial a înarmărilor nucleare, conti
nuă să se intensifice, amenințînd cu 
distrugerea întregii omeniri. In con
dițiile în care se mențin și se am
plifică focarele de conflict și încor
dare din diferite regiuni ale lumii, 
în care se înregistrează noi manifes
tări ale politicii de forță, de amestec 
în treburile interne ale altor state, 
în care se înrăutățește continuu si
tuația economică mondială, se adîn- 
cesc și se agravează decalajele din
tre țările dezvoltate și țările cele 
mai defavorizate.

Există însă, așa cum s-a subliniat 
în cadrul convorbirilor de la Bucu
rești, și motive de speranță. Ele sînt 
furnizate de afirmarea unor uriașe 
forțe care se ridică cu hotărîre îm
potriva cursei înarmărilor, pentru 
înlăturarea pericolului unui război 
nuclear devastator. Se poate spune că 
niciodată în trecut nu a avut loc o 
asemenea amplă mobilizare a opiniei 
publice, a popoarelor, pentru dezar
mare, pentru apărarea păcii, a vieții.

In lupiina acestor evoluții, s-a 
subliniat din nou cit de necesar este 
să se renunțe cu desăvîrșire la con
cepția anacronică potrivit căreia ar
mele, îndeosebi cele nucleare, ar 
contribui Ia întărirea capacității de 
apărare, a securității, la menținerea 
păcii în lume. Nu mai este nevoie să 
se demonstreze că o securitate reală 
a popoarelor poate fi garantată nu 
prin acumularea și dezvoltarea unor 
noi tipuri de arme, ci numai pe calea 
distrugerii totale a acestora.

Atît în cuvîntările rostite Ia marea 
adunare populară, cît și în Comuni
catul comun se regăsește o idee de o 
deosebită actualitate : în condițiile 
erei nuclearo-cosmice în care trăim, 
cînd se conturează pericolul distru
gerii a însăși vieții ne Pămînt. se 
impune o nouă gîndire politică, o 
abordare responsabilă a problemelor 
războiului si păcii. Tntr-un asemenea 
momen* botărîtor pentru destinele 
civilizației umane, problema fun- 
dnmenfaiă o constituie, dună cum au 
subliniat cei doi conducători de 
partid, trecerea hotărîtă lo dezarma
re. eliminarea armelor nucleare, asi
gurarea nării. In acest sens, este 
bino cunoscut România a salutat și

sprijină propunerile Uniunii Sovie
tice privind lichidarea, in mai multe 
etape, pină in anul 2000, a tuturor 
armelor nucleare ; ea s-a pronunțat 
totodată pentru soluționarea în mod 
independent a diferitelor probleme 
ale dezarmării. In spiritul acestei 
poziții consecvente, țara noastră 
sprijină propunerea Uniunii Sovie
tice pentru abordarea separată și 
realizarea unui acord în chestiunea 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa, precum și propunerea 
privind rachetele operativ-tactice. Un 
rol important revine, cu deosebire în 
actualele împrejurări, Europei, tutu
ror statelor continentului, in solu
ționarea problemei dezarmării nu
cleare, reducerii armamentelor con
venționale, în afirmarea unui nou 
curs, spre destindere și securitate.

în cadrul convorbirilor dintre cei 
doi conducători de partid a fost 
reafirmată importanța pe care Româ
nia și Uniunea Sovietică o acordă 
realizării propunerilor cuprinse în 
Apelul statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia de reducere a 
forțelor armate și armamentelor con
venționale în Europa cu 25 la sută 
pînă la începutul anilor ’90, cu redu
cerea proporțională a cheltuielilor 
militare, evidențiindu-se că un pas 
pozitiv în acest sens l-ar reprezenta 
instituirea unui moratoriu pentru 1—2 
ani asupra creșterii cheltuielilor mi
litare ale statelor membre ale 
N.A.T.O. și Tratatului de la Varșovia. 
A se acționa pe o asemenea cale ar 
însemna a se merge în întîmpinarea 
unei arzătoare cerințe a popoarelor, 
fiind evident că fără o reducere 
substanțială a cheltuielilor militare 
nu se pot înfăptui programele de 
dezvoltare ale acestora. în ce o pri
vește, România și-a demonstrat voin
ța de a merge în această direcție, 
trecînd anul trecut la reducerea 
unilaterală a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor sale militare.

Participante active la eforturile 
pentru dezvoltarea procesului de 
edificare a securității si cooperării în 
Europa, România și Uniunea Sovie
tică se pronunță pentru aprofundarea 
acestui proces, actionînd pentru în
cheierea reuniunii gencra’-europene 
de Ia Viena cu rezultate de substan
ță. corespunzător intereselor si aș- 
tentărilor tuturor popoarelor.

In Comunicatul comun româno- 
sovietic se exnrimă convingerea că 
realizarea unor zon» fără arme nu
cleare în F.nrnpa, inclusiv în Ba’- 
c.ani, ar servi cauzei întăririi securi
tății pe ansamblul continentului. Sa 
impune releva* m șem* sens snriilnnl 
exprima* de TTniunea SovieUnă fală 
de propunerea Român!oi si Bulgariei

privind transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă liberă de arme nucleare 
și chimice, prin declarația secretaru
lui general al C.C. al P.C.U.S. în sen
sul că U.R.S.S. este gata să prezinte 
garanțiile necesare de neamplasare 
și nefolosire în această zonă a ar
melor nucleare și chimice.

In situația gravă existentă în pre
zent în lume, se impune mai mult 
ca orieînd. s-a relevat in cursul con
vorbirilor. intensificarea eforturilor 
pentru lichidarea focarelor de încor
dare și a conflictelor armate din di
ferite regiuni, pentru soluționarea 
lor exclusiv pe cale politică, prin tra
tative, pe baza respectării dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
destinele. în același timp, s-a relevat 
faptul că una din cele mai grave 
probleme ale omenirii contemporane 
este aceea a menținerii și adincirii 
stării de subdezvoltare în care se 
află țări de pe întinse zone ale glo
bului. România și Uniunea Sovieti- 
că_ se pronunță pentru trecerea Ia 
măsuri hotărîte în vederea soluțio
nării globale a problemei subdezvol
tării, inclusiv a datoriilor externe ale 
țărilor în curs de dezvoltare, pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, care să favorizeze 
progresul tuturor statelor lumii.

Schimbul de păreri a evidențiat 
totodată importanța pe care Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice o acordă 
întăririi unității și solidarității parti
delor comuniste și muncitorești, ele 
pronunțîndu-se pentru dezvoltarea 
unei ample conlucrări între acestea, 
în spiritul respectării autonomiei 
fiecărui partid, egalității depline in 
drepturi și solidarității internaționa
le. In același timp, P.C.R. și 
P.C.U.S. se pronunță pentru conlu
crare cu partidele socialiste, social- 
democrate, cu alte partide democrati
ce și mișcări de eliberare națională, 
cu forțele antiimperialiste și progre
siste de pretutindeni care se pro
nunță pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă.

întreaga desfășurare a vizitei în 
țara noastră a tovarășului Mihail 
Gorbaciov a pus o dată mai mult 
în relief rodnicia schimbului de pă
reri dintre conducătorii partidelor 
noastre. înțelegerile la care s-a a- 
juns fiind de natură să deschidă o 
nouă și amplă perspectivă dezvoltă
rii prieteniei și colaborării româno- 
sovietice. Poporul român salută cu 
căldură și vie satisfacție aceste re
zultate, cu convingerea că un ase
menea curs este in interesul progre
sului operei de construcție socialistă 
în ambele țări, în interesul cauzei 
generale a socialismului șl păcii.

GEMȚIILE DE PRESA
e scurt

CONSILIUL DE CONDUCERE
AL PROGRAMULUI O.N.U. PEN
TRU DEZVOLTARE (P.N.U.D.) s-a
întrunit la sediul O.N.U. din New

1 York pentru a dezbate și adopta 
I programele de ajutor in diferite 

țări și regiuni ale globului, in spe
cial în zonele afectate de calami
tăți naturale. De asemenea, se va

I trece in revistă programul de acti
vități al O.N.U. in domeniul coope
rării tehnice si se va proceda la o

I analiză a situației economice difi
cile din lume, in special din țările 
in curs de dezvoltare. In context, 
se vor aborda modalitățile reaiiză-

Irii unei securități economice egale 
pentru toți, relevă agenția T.A.S.S.

. COOPERARE. In orașul ecuado- 
rian Ibarra se desfășoară lucrările 

' unui seminar regional pe probleme 
agricole, la care iau parte specia
liști din țările membre ale Pactu- 

| lui Andin, precum și din Brazilia, 
Guatemala și Centrul internațional 

Ide agricultură tropicală — infor
mează agenția Ecuapres. Sînt exa
minate propuneri de întărire a ca- 

Ipacității și calității cercetării în 
statele participante pe calea unei 
cooperări active între instituțiile 
naționale care lucrează în acest 

I domeniu, in scopul sporirii produc
ției și productivității agricole in 
regiune.

SCHIMB DE PRIZONIERI. După
I cum informează agenția MAP, Ma

rocul și Algeria au eliberat un nu- 
Imăr de prizonieri militari aflați de 

mai mulți ani în captivitate in le
gătură cu incidentele de la fron- 

Itiera dintre cele două țări.. Marocul 
a pus în libertate 102 prizonieri al
gerieni, iar Algeria a eliberat 150 
prizonieri marocani, care au fost 
schimbați la un punct de frontieră.

ALEGERE. In funcția de primar

Ial orașului Savona a fost ales 
Bruno Marengo, reprezentant al 
Partidului comunist. Candidatura 

Isa a fost susținută de deputății so
cialiști și republicani.

VALORIFICAREA RESURSE-
I LOR NATURALE. Participanții la 

reuniunea consacrată problemelor

bazinului fluviului Zambezi, ce are 
loc la Harare, sub auspiciile Pro
gramului O.N.U. pentru mediul în
conjurător (U.N.E.P.), au aprobat 
un plan de acțiune care prevede 
extinderea cooperării în valorifi
carea resurselor naturale ale zonei, 
in primul rind a potențialului hi
droenergetic, precum și pentru 
menținerea echilibrului ecologic.

PROTEST. Peste 60 000 de stu- 
denți au participat la un marș de 
protest în orașul vest-german Got
tingen, exprimîndu-și dezacordul 
față de o nouă înrăutățire a condi
țiilor de invățămint. Acțiunea a 
fost determinată de intențiile au
torităților de a opera noi reduceri 
ale alocațiilor acordate sistemului 
de învățămînt.

SCHIMBURI COMERCIALE. în
tre guvernele R.P. Chineze și In
diei a fost încheiat un protocol co
mercial care prevede o sporire a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări la 150—200 milioane do
lari, pe perioada 1 ianuarie 1987 — 
31 martie 1988 — relatează agenția 
China Nouă.

INVESTIȚII JAPONEZE IN 
STRĂINĂTATE. Potrivit statistici
lor oficiale difuzate la Tokio, ieși
rile nete de capital japonez au fost 
in 1986 de 180,4 miliarde dolari, 
transmite agenția KUNA. Această 
sumă este cu aproape 50 miliarde 
dolari mai mare ca totalul de la 
finele anului 1985. Investițiile de 
stat și particulare japoneze în stră
inătate au ajuns la nivelul cel mai 
ridicat cunoscut vreodată, de 
727,306 miliarde dolari. Principalele 
direcții spre care s-au îndreptat 
capitalurile japoneze în ultimii ani 
au fost Statele Unite și Marea Bri- 
tanie.

DEZVĂLUIRE. Investigînd cazul 
unui furt de lingouri de aur în va
loare de 25 milioane lire sterline 
(42 milioane dolari) petrecut în 
1983, o echipă de la Scotland Yard 
a dat de urma unei bande care de 
mai multă vreme intercepta con
vorbirile telefonice ale poliției,

băncilor, ale unor companii de a- 
sigurări și ale altor instituții. Ea 
reușise să intre pe firul unor con
vorbiri secrete cu ajutorul unor 
tehnicieni de la Compania telefo
nică britanică, recurgînd după a- 
ceea la șantaje pentru a obține di
verse sume de bani.

SCHIMBARE. Sally Ride, prima 
femeie nord-americană care a .că
lătorit în spațiu, va lucra, din luna 
august, la un centru de studii pri
vind controlul armamentelor, des- 
părțindu-se astfel de. N.A.S.A, în 
virstă de 36 de ani, Sally Ride este 
doctor în fizică și în prezent lu
crează la un studiu referitor la 
sarcinile pe termen lung ce stau în 
fața N.A.S.A. în cadrul programu
lui său spațial. Ea a luat parte la 
două călătorii în spațiu. în cadrul 
unor misiuni ale navetei spațiale 
americane.

CONFIRMARE. Pentagonul a 
confirmat că nave militare ameri
cane aflate în zona Golfului aii în
ceput operațiuni de protejare a na
velor comerciale ale Kuweitului și 
ale altor „țâri prietene din regiu
ne", cu toate temerile exprimate in 
Congres că o asemenea atitjidine 
va implica și mai mult S.U.A. in 
conflictele din regiune — infor
mează agenția Taniug. Pentagonul 
a precizat că va proceda la acțiuni 
de protecție similare și cu alte sta
te arabe „de la caz la caz". Tot
odată, administrația S.U.A. șl-a 
dat acordul ca 11 nave petroliere 
kuweitiene să navigheze arborind 
pavilionul S.U.A.

UN AVION DE RECUNOAȘTE- . 
RE cu zbor la mare altitudine, a- I 
parținînd forțelor aeriene america
ne, a violat din nou, joi, spațiul 
aerian al R.P.D. Coreene, în zona I 
apelor teritoriale la est de Kosong. I 
Agenția A.C.T.C. menționează că, 
numai în cursul lunii mai, au avut I 
loc 10 cazuri de asemenea acțiuni, 
care contribuie la menținerea stării 
de încordare și confruntare în 
Peninsula Coreea.

DETURNARE. Un avion de tipul 
AN-2, al companiei sovietice „Ae- I 
roflot", a fost deturnat, la 27 mai, I 
în Suedia — informează T.A.S.S. 
Autorul deturnării este un cetățean 
sovietic in virstă de 24 de ani, în- | 
depărtat din „Aeroflot" în anul 
1985. Partea sovietică a cerut au
torităților suedeze să predea avio- I 
nul și pe infractor.
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