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IN SPIRITUL SARCINILOR SURLINIAIE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

• Evoluția timpului și dezvoltarea plantelor fac necesară 
efectuarea fără întîrziere a lucrărilor de întreținere a 
culturilor prășitoare

® Asigurarea densității optime a plantelor - condiție ho 
tărîtoare pentru obținerea de recolte mari

ORGANIZAREA SUPERIOARĂ A MUNCII
condiție determinantă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice

Luna iunie, care a început tn a- 
ceastă săptămînă, va marca nu 
•numai încheierea primului semestru 
al celui de-al doilea an din actualul 
cincinal, ci și a primei etape a celei 
mai ample și cuprinzătoare acțiuni 
inițiate in ultimul timp de condu
cerea partidului, personal de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru per
fecționarea organizării și moderniza
rea proceselor de producție. Mențio
năm în mod deliberat acest lucru în 
contextul problematicii oare se re
feră la necesitatea intensificării 
eforturilor pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan in toate 
sectoarele de activitate, la toți indi
catorii calitativi și cantitativi, deoa
rece — după cum se știe — există o 
legătură directă, nemijlocită între 
organizarea muncii și rezultatele ob
ținute în producție. între disciplina 
tehnologică și ritmul de lucru, intre 
aprovizionarea tehnico-materială și 
indicii de folosire a mașinilor, utila
jelor și instalațiilor din dotarea uni
tăților economice.

La actualul nivel de complexitate 
și tehnicitate pe care producția l-a 
atins practic in toate ramurile eco
nomiei, activitatea productivă are în 
mod obiectiv rigori calitativ noi, su
perioare, a căror respectare nu se 
poate reduce la simpla opțiune a 
unui specialist sau a altuia, a unui 
cadru de conducere ori a altuia, ci 
devine o necesitate, o cerință obliga
torie in fiecare verigă a procesului 
tehnologic și la toate eșaloanele de 
decizie : secție de fabricație, între
prindere, centrală, minister, organe 
centrale de sinteză. Să ne referim, de 
pildă, la situația în care, in urmă 
cu numai cițiva ani de zile, într-o 
întreprindere constructoare de ma
șini organizată pe principii, să' le 
spunem „clasice", lipsea la un mo
ment dat un anumit sortiment de 
metal. Sigur, se întîmpinau și atunci 
o serie de greutăți in programarea 
și realizarea producției, in folosirea 
ynor mașini'Unelte la Întreaga lor 
capacitate, deoarece producția hu s-a 
putut desfășura niciodată în condiții 
normale fără o bună aprovizionare 
tehnico-materială.

Ce se întimplă însă astăzi. înț.r-o 
unitate în care există fluxuri de fa
bricație și linii tehnologice automa
tizate, integrate, asistate și dirijate 
de programe derulate pe calculator 
în cazul in care lipsește un singur 
reper, unul singur din sutele și miile 
înscrise in planul de aprovizionare, 
dar fără de care producția nu poate 
continua ? Oprirea fie și numai pen
tru citeva ore a unui utilaj de mare 
randament poate perturba. activita
tea unei întregi secții de fabricație, 
a unui întreg flux tehnologic, poate 
periclita finalizarea la termen a unor 
întregi loturi de produse contractate 
cu diferiți beneficiari din țară sau 
parteneri de peste hotare.

Problema poate l’i pusă și invert. 
De o bună perioadă de timp, între
prinderea minieră Paroșeni din Va
lea Jiului, de pildă, reușește nt 
numai să îndeplinească, ci sa și de
pășească cu regularitate sarcinii, 
de pian la producția de cărbune 
Cum se explică aceste rezultate con
stant bune ? Se știe, s-a scris in re
petate rinduri că, la lucrările din 
subteran, mina are oel mai înalt 
grad de mecanizare din țară, că oa
menii muncii de aici au acumulat o 
experiență valoroasă in exploatarea 
puternicelor complexe mecanizate 
din dotare. De utilaje asemănătoare 
dispun insă și alte unități miniere. 
Atunci de oe randamentele, rezulta
tele obținute in producție sînt totuși 
diferite ? Și unii specialiști chiar se 
întreabă : de ce ? Sau încearcă să 
găsească explicații in sfera unor 
condiții așa-zis. obiective, in loc să 
caute să pătrundă in miezul adevă
rului. Atitudine cu atit mai de neae-

ceptat cu cit răspunsul este destul 
de simplu și la indemina oricui a 
trecut pe la mina din Paroșeni : aici, 
specialiștii nu au urmărit numai ex
tinderea mecanizării ca un scop in 
sine, ci au luat măsuri și pentru îm
bunătățirea transportului cărbunelui 
din subteran, și pentru buna apro
vizionare a abatajelor cu materiale, 
și pentru executarea operativă, la 
un nivel calitativ superior, a lucră
rilor de întreținere și reparații, și 
pentru ridicarea nivelului de.pregă
tire profesională a personalului 
muncitor. Adică pentru perfectio
narea organizării muncii in ansam
blul ei. nu numai a anumitor verigi 
ale fluxului de producție. Iar ase
menea exemple se pot da din multe 
alte domenii de activitate.

Tratarea unitară, globală a proble
melor producției devine prin urmare 
tot mai stringentă in condițiile teh
nice de azi. Acest lucru nu se reali
zează însă de la sine. De aici decurg 
o serie de exigențe noi cu privire la 
stilul și metodele de muncă ale or
ganelor și organizațiilor de partid, 
ale cadrelor de conducere, ale tutu
ror specialiștilor. Așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru pe probleme eco
nomice de la C.C. al P.C.R. din luna 
aprilie, este necesar ca modernizarea 
producției, iniăptuirea programelor 
adoptate in acest sens să determine 
o schimbare completă a concepției, 
a felului de gindire, a organizării in
tregii activități.

Există din păcate în această pri
vință o atitudine cel puțin ciudată 
din partea unor cadre de conduoere 
din economie, a unor specialiști, care 
in principiu se declară de acord cu 
promovarea noului, cu perfecționa
rea organizării, cu modernizarea 
producției, dar care în practică, in 
procesul de aplicare a măsurilor sta
bilite procedează cu totul altfel. 
De regulă, in asemenea cazuri 
se susține .cg schimbarea tehnțs'ogji- 
for învechite. a~soluțiik>r "CCfflBWBC'-' 
tive ale produselor depășite, uzate 
moral, modificarea structurilor orga
nizatorice ale unor fluxuri de fabri
cație ar crea greutăți in îndeplinirea 
prevederilor curente de plan. Așa se 
face că în unele unități programele 
de modernizare cuprind zeci și sute 
de măsuri, multe din ele de acum 
aplicate, dar de importantă minoră, 
care nu au soluționat problemele de 
fond ale producției. Consecințele ? 
Nu se îndeplinesc nici sarcinile cu
rente de plan la producția fizică și 
la indicatorii de eficiență, nu se asi
gură nici modernizarea producției.

O înțelegere îngust departamen
tală se manifestă uneori și in solu
ționarea problemelor „la zi" ale pro
ducției, cum sint cele referitoare la 
aprovizionarea tehnico-materială 
sau cooperarea interuzinală, proble
me care la ora actuală creează cele 
rhai multe greutăți in îndeplinirea 
prevederilor de plan. în fiecare uni
tate. centrală si minister există nu
meroși specialiști și servicii care se 
ocupă de diferite aspecte, ale pro
ducției : organizarea muncii, aprovi
zionarea cu materii prime și piese 
de schimb, Încadrarea în stocurile 
normate de materiale, semifabricate 
și prodtise finite, folosirea forței de 
muncă și altele. Această structură 
organizatorică are desigur o logică 
a ei și este determinată tot de ne
voile producției.

Totuși, de aici și pină la manifes
tarea unor atitudini birocratice, caro 
au în vedere numai sensul strict al 
sarcinii de serviciu, fără să se țină 
seama de cerințele reale ale activi
tății productive, in complexitatea și 
întrepătrunderea lor este un drum
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TÎRGU MUREȘ : 
In avans la export

Unitate reprezentativă a in
dustriei noastre electronice și 
electrotehnice. întreprinderea 
„Electromureș" din Tirgu Mu
reș se prezintă cu rezultate 
deosebite în întrecerea socialis
tă. La una din realizările de 
seamă ale colectivelor dp pe 
cele trei platforme ale unității 
s-a referit inginerul loan Oltea- 
nu. directorul intreprinderii, 
care ne-a spus :

— Punind in centrul intregii 
noastre activități îndeplinirea 
exemplară a planului de export, 
lucrătorii de la „Electromureș" 
raportează că, prin modernizarea 
ritmică a proceselor de produc
ție și realizarea unor produse 
de înaltă calitate, in primele 5 
luni ale acestui an au îndeplinit 
planul la export in proporție de 
104.4 la sută. Aceasta a făcut ca, 
în perioada menționată, colecti
vul nostru să livreze pe adresa 
partenerilor externi, in plus 
față de sarcinile de plan, con
ductori electrici izolați, cablaje 
auto, cordoane telefonice spira
late și alte produse in valoare 
de 2.3 milioane lei.

De remarcat că, în acest an. 
colectivul de la „Electromureș" 
și-a creat condiții să realizeze 
un volum de producție record la 
export, in condițiile in care ma
joritatea acestuia va fi obținut 
prin creșterea productivității 
muncii cu peste 33 000 lei pe 
fiecare lucrător. (Gheorghe 
Giurgiu).

cele 
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Ceață. Vizibilitatea a- 
•roape zero... O mașină 
latntează greu, metru cu 
îetru. în mod normal, 
lașina ar fi trebuit să 
Siționeze undeva. pină 
<nd ceata avea să se risi- 
tască. Dar șoferul și 
ouă asistente știau 
llcapătul drumului, o 
ți două vieți chiar. 
Pldeau de sosirea lor.
Piui drumului ? Undeva. 
laSadova. cale de aproa- 
P< 20 km de la Craiova. 
U» dintre temei coboară. 
tr<e cu pas sprinten in 
fat mașinii. întreabă, 
peg umăr : „Se poate 
inajta așa ? Mă vedeți ?" 
„Siir — vine răspunsul 
șofiului. Dar cit veți pu
tea nerge pe jos. ip fata 
maaii?" „Cit voi putea..." 
și fneia a mers, kilome
tru .tpă kilometru, cu in- 
verșiare. Cind n-au n-iai 
dus- picioarele, a urcat 
în nșină, iar cealaltă fe
meie, coborit și i-a con
tinua cursa. Două femei 
in al două faruri mișcă
toare au condus mașina 
salvai pină Ia Sadova. 
Au ahs la vreme. Feme
ia C3-1 aștepta și care 
aștept;sosirea pe lume a 
unei r. vieți n-ar fi su
pra viett pină a doua zi. 
Trăieștși azi și ea. și co
pilul irit. pentru care 
și-a risț viata, numai

BIHOR : Noi abataje în exploatare

întreprinderea de mașini-agregot și subansamble auto din Sfîntu 
Gheorghe. Aspect din secția cutii de viteze pentru autobuze 'și 

camioane Foto : S. Cristian

Succesele înregistrate lună de 
lună la lucrările de pregătiri mi
niere și investiții se constituie 
intr-o oglindă vie a calității mun
cii minerilor de la Voivozi. Pre
gătirea temeinică a frontului de 
lucru, a producției. organizarea 
exemplară a activității la nivelul 
fiecărei formații au condus la fi
nalizarea.- inainte de termen, a 
noilor capacități productive. în 
sectorul Budoi-Nord a fost predat, 
pentru exploatare, cu două săp- 
tămîni în avans, un nou abataj 
dotat cu un complex. mecanizat 
românesc de mare productivitate, 
care asigură zilnic extragerea a 
800 tone lignit.

— Realizind viteze mult sporite 
la lucrările de pregătire — ne 
spune inginerul Mihai Iosub. di
rectorul intreprinderii — am asi
gurat și un nivel ridicat extrac
ției de cărbune. Folosirea inten
sivă a mijloacelor mecanice din 
dotare s-a soldat cu realizarea, 
in condiții de eficiență sporită, a 
unei producții suplimentare de 
peste 85 000 tone lignit. Un bilanț 
care ne dă garanția îndeplinirii, 
în intîmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului, a planului 
anual la producția fizică. 
Laza).

(Ioan

BRAȘOV : Tehnologii de mare randament
— La întreprinderea de scule 

din Rișnov — ne spune Bujor 
Scurtu. inginer-șef al unității —- 
aplicăm cu succes noi tehnologii 
de mare eficientă economică. Un 
loc important printre acestea îi 
ocupă tehnologia care permite 
realizarea sculelor direct din oțe
lul lichid provenit din topirea 
unor materiale refolosibile. Tur
narea se- face in modele ușor 
fuzibile, cu aplicarea suplimen
tară a unor soluții tehnice origi
nale. Cel mai important avantaj 
pe care 11 oferă noua realizare 
tehnică constă în creșterea indi
celui de utilizare a metalului, de 
la 42—45 la sută, cit se realizează

prin tehnologia clasică de 
tare din bare, la 80—85 la 
Prin turnarea sculelor din capete 
de bară și pierderi tehnologice, 
metalul iși triplează valoarea și 
se realizează o importantă econo
mie de oțel și energie electrică.

In același context al preocupă
rilor colectivului întreprinderii 
de scule din Rișnov pentru intro
ducerea în fabricație a noi tehno
logii mai eficiente se înscrie și 
procedeul de încălzire prin rezis
tență a sculelor pentru lipire, 
care asigură un consum de ener
gie electrică de 6 ori mai redus.
(Nicolae Mocanu).
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debi- 
sută.

să-I aibă, și nimeni nu i-a 
spus că. in afară de asis
tența medicală pe care 
cele două femei i-au asi
gurat-o in timp util, a mai 
fost vorba si de maratonul 
ad-hoc, prin ceață, al aces
tora...

— Nu cred că are impor-

cel dinții tractor ieșit în 
drum : altcineva — cum a 
improvizat o 
cineva — cum 
sa și tubul de 
metri în șir,
unde mașina nu putea să 
urce... Cuvintul de ordine 
este să răspundem cit mai

sanie : alt- 
a cărat tru- 
oxigen kilo- 
p’rin locuri

Am intrat in luna iunie, prima lună de voră. Este 
momentul cînd lucrările agricole se intensifică foarte 
mult deoarece, în această lună, concomitent cu între
ținerea culturilor, se recoltează furajele, iar spre sfîr- 
șitul ei va începe și secerișul orzului. Timpul care se 
menține umed - ploile au cuprins din nou cea mai 
mare parte a țării — este favorabil dezvoltării cultu
rilor prăsitoare. Aceste condiții trebuie folosite din plin 
pentru a se asigura obținerea unor recolte mari în 
1987, ceea ce obligă pe oamenii muncii din agricul
tură să efectueze numărul stabilit de prașile pentru 
fiecare cultură. Se știe că lucrările de întreținere fă
cute fără întîrziere și cu răspundere pentru calitate 
au o mare însemnătate deoarece pe această cale se 
poate asigura distrugerea buruienilor și păstra în sol 
umiditatea rezultată din ploi, umiditate atit de nece
sară in perioada următoare, cînd va crește consumul 
de apă al plantelor. Prin urmare, în centrul preocu
părilor organizațiilor de partid și consiliilor popu
lare comunale trebuie să stea sprijinirea cadrelor de 
conducere din unitățile agricole în vederea organiză
rii temeinice a muncii, astfel incit, printr-o amplă 
participare la, muncă și buna folosire a utilajelor, fie
care prașilă să fie făcută în timp scurt.

Acum, la început de iunie, să aruncăm o privire 
asupra stadiului lucrărilor de întreținere a culturilor. 
Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă 
că la sfecla de zahăr și fioarea-soarelui au fost obți
nute rezultate bune în ce privește efectuarea prașile- 
lor. Practic, întreaga suprafață ocupată cu aceste 
culturi a fost prășită pentru prima dată, acum fiind 
în curs de efectuare cea de-a doua prașilă. La sfecla 
de zahăr, de exemplu, prașila a doua a fost execu
tată pe 28 la sută din suprafețe mecanic și 55 la 
sută manual. Important este ca la sfecla de zahăr să 
fie intensificate lucrările de întreținere doarece acum 
se asigură densitatea optimă a plantelor prin rărirea 
lor corectă. De asemenea, la fioarea-soarelui grăbirea 
prașilelor este impusă de faptul că această plantă 
crește foarte repede și, în curînd, înălțimea ei nu va 
mai permite accesul in lan al mijloacelor mecanice.

BUZĂU : Săptămînă- 
record în producție
Ca pretutindeni in taxă, și în 

județul Buzău se desfășoară o 
amplă și susținută întrecere 
între unitățile economice pentru 
realizarea ritmică, la un inalt 
nivel de competitivitate, a pro
ducției destinate exportului, 
pentru depășirea planului pro
ducției fizice la fiecare sorti- 
hient. tn bțlarițtll ’ ultimei săp- 
tămini din lima mâl, declarată 
săptămînâ-record in îndeplini
rea planului și a angajamente
lor asumate in întrecerea so
cialistă. numeroase colective au 
consemnat importante depășiri. 
Printre acestea se numără și în
treprinderea de contactoare — 
cu 10 000 contactoare, întreprin
derea de sirmă și produse din 
sîrmă — cu 6 tone cablu de 
tracțiune și întreprinderea de 
utilaj tehnologic — cu 10 tone 
utilaje tehnologice necesare în
făptuirii programelor prioritare 
ale economiei naționale. (Stelian 
Chiper).

VASLUI: Produse noi 
modernizate

Colectivele de oameni ai mun
cii din întreprinderile indus
triale ale județului Vaslui Ac
ționează susținut pentru aplica
rea programelor de organizare și 
modernizare a producției. Mo- 
bilizind în acest școp întregul 
potențial tehnic și productiv, 
declanșind in toate unitățile ac
țiuni de masă pentru moderni
zarea șl Sporirea eficientei eco
nomice, colectivele întreprinde
rilor vasluiene urmăresc stărui
tor înnoirea, tehnologiilor și a 
produselor, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al acestora. 
Au fost aplicate tehnologii de 
mare randament și asimilate in 
fabricație 
materiale 
ponderea 
dernizate 
fel la 42 
producției-marfă, față de 37.7 la 
sută cit a fost planificată. (Petru
Necula).

Ce simțiți ?... Unde să 
venim ? ...Așteaptă cine
va ?... Nu-i nimic, vă gă
sim. fiți liniștită I (Acum, ' 
in sfîrsit. credem că putem 
continua discuția. Dar ace
eași voce, amplificată in 
microfon. inundă încăpe
rea. Un ec.hipaj e chemat

Întîmplări din viața oamenilor 
care salvează vieți omenești

tanță cine a fost de servi
ciu in ziua aceea. Cert 
este că și-au făcut datoria. 
Astfel de cazuri sint obiș
nuitul și nu partea de 
excepție a muncii la ..Sal
vare". ne explicase șeful 
stației de „Salvare" din 
Craiova, doctorul Valentin 
Pobescu. Misiunea noastră 
este să ajungem cit mai 
repede la căpătiiul oame
nilor in suferință. Fiecare 
poate povesti întîmplări de 
genul acesta. Cineva o să 
vă spună cum a abandonat 
mașina salvării pentru a 
urca o pantă imposibilă cu

prompt cu putință la fie
care apel.

— Cite apeluri sosesc 
într-o singură zi ?

— Sint zile cind primim 
peste 80 de apeluri, ne 
spunea Marinela Ursu. te- 
lefonist-dispecer la 
de „Salvare".

— Dumneavoastră 
teți... 06 1

— In momentul
da. (Apel. Tînăra ,.06‘ 
de existenta noastră, in 
acest moment, pentru ea 
nu mai contează decit 
omul de la capătul firu
lui). — Da. „Salvarea"...

statia
sin-

acesta, 
uită

Ia apel. Aproape concomi
tent — scrișnet de frine 
pe alee. Din lateral se 
ivește asistenta, cu nelip- 
sita-i trusă de prim-ajutor.

— Acum putem vorbi ! 
'ițeia cineva firul discuției, 

as-' ..Salvarea"... Vă 
cult !

Un nou apel. Vocea 
”06" e totdeauna (cel 
țin aici, la Craiova) 
feminină (cei 
niști-dispeceri 
sint femei), o 
care, bănuim, 
balsam 
mată de ia capătul firului.

lui 
pu- 

o voce 
telefo- 
s ta ți ei 

plăcută
patru 

ai 
voce 
picură ca un 

peste inima aiar-

La porumb lucrările de întreținere sînt întîrziate. Este 
adevărat, în multe zone plantele sînt mai puțin dez
voltate, dar tocmai efectuarea mai devreme a prași
lelor, pe lingă faptul că sînt distruse buruienile, asi
gură afînarea și încălzirea solului, ceea ce este de 
natură să favorizeze creșterea mai rapidă a plantelor. 
Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pină 
în seara zilei de 31 mai, prima prașilă la porumb 
a fost efectuată în proporție de 70 la sută mecanic 
și 57 la sută manual. Există diferențe între județele 
situate în aceeași zonă agricolă și care au beneficiat 
de aceleași condiții climatice în ce privește efectuarea 
acestei lucrări. Astfel, în județul Olt prima prașilă 
mecanică s-o făcut în proporție de 93 la sută, iar cea 
manuală — 94 la sută, în timp ce în județul Teleor
man această lucrare nu a fost efectuată decît pe 44 
și, respectiv, 40 la sută din .suprafața cultivată. In 
zona a doua, unitățile agricole din județul Vrancea 
au încheiat prima prașilă mecanică, iar cea manuală 
a fost făcută pe 82 la sută din suprafață, în timp ce 
în județul Galați lucrările respective s-au rea
lizat doar în proporție de 74 și, respectiv, 53 la sută. 
Evident, asemenea situații, care se constată și în alte 
județe, se datorează, înainte de toate, neajunsurilor 
în organizarea muncii, slabei mobilizări la muncă a 
cooperatorilor, a celorlalți locuitori ai satelor.

Stadiul actual al lucrărilor de întreținere a cultu
rilor, starea de dezvoltare a acestora impune ca or
ganele și organizațiile de partid, consiliile populare 
și conducerile unităților agricole să acționeze energic 
în vederea organizării temeinice a muncii în fiecare 
unitate agricolă. Peste tot să se urmărească, în aceste 
zile, participarea la prășit a tuturor locuitorilor de la 
sate, folosirea intensă a mijloacelor mecanice, astfel 
incit șă se asigure condiții optime de dezvoltare a 
culturilor și obținerea unor recolte mari.
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Bulevardul Unirii din Buzău

In graiul muncii

120 de produse noi, 
si bunuri de consum, 
produselor noi si mo- 

ridicindu-se in acest 
la sută din valoarea

„Unde să venim ?“ ; „Ce 
simțiți ?" ; „Venim !“ în
cercăm o clipă sentimentul 
celui care a chemat „Sal
varea". Din clipa în care 
„06“ ți-a recepționat ape
lul. nu mai ești singur. O 
mulțime de oameni sint 
alături de tine. Prin firul 
telefonului le-ai transmis 
ceva din suferința ta și ei 
au preluat-o. firesc.

I-am văzut pe oamenii 
de la „Salvare" in clipa 

- cind sint chemați la apel.
Șofer. asistentă. medic.. 
pornesc aidoma militarilo’r 
cărora li s-a comunicat un 
ordin de 
calm, fără

— Chiar 
miroase a 
poștă ?

— Chiar 
varii" este
diagnosticul 
cind este aproape evident, 
decît după o deplasare la 
fața locului. Din 
sint unii care fac aseme
nea 
într-o 
plăsmuiește o poveste alar
mantă. oribilă și... credi
bilă in legătură cu fosta

luptă. Prompt, 
comentarii, 
si dacă
farsă de

apelul 
la o

și. Datoria 
să nu

..farsă"
„Sal- 
punâ 

nici

păcate.
farse de prost gust.

1 seară, un individ

Anica FLORESCU 
Nicolae BABALĂU 
corespondentul „Scintei'i

(Continuare in pag. a III-a)

Dintre momentele 
deosebite pe care le 
păstrez in memorie 
retrăiesc adesea cli
pele cind, la. lași, 
unde sosisem împreu
nă cu alți confrați ai 
scrisului din toate col
țurile țării, am avut 
prilejul să-l reîntil- 
nesc pe scriitorul oc
togenar Franyo Zoi- 
tân. poet, publicist, 
fondator și conducător 
de reviste democratice 
în limbile maghiară și 
germană din România, 
traducător in maghia
ră, germană și in alte 
limbi. Venisem din 
Craiova, iar el din Ti
mișoara, oraș în care 
trăia și scria, Venisem 
aici, in dulcele tirg al 
Ieșiului, unde aveam 
să străbatem atitea 
drumuri .încărcate de 
istorie șl literatură, să 
evocăm, prin vers mi
nunatele frumuseți ale 
patriei, O după-amia- 
ză întreagă rătăcisem 
pe drumurile încărcate 
de legendă ale Copoti- 
lui. iar seara, ne-am 
revăzut sub străvechea 
cupolă a Naționalului 
ieșean. In această îm
prejurare am. cunoscut 
emoția tulburătoare 
creată de corul Filar
monicii ieșene inter- 
.pretind nepieritoarea 
,;Sara pe deal" de Mi
hai Eminescu, dar și 
de reverberațiile ver
surilor eminesciene 
transpuse in limba lui 
Goethe de către Fra
nyd Zoltân, care ni le 
citea de pe scena tea
trului. l-am mulțumit 
pentru această mișcă
toare .bucurie in care 
am fegăsit retopindu- 
se înalte idei și senti
mente umane intr-o 
aleasă Îngemănare de 
tonuri dincolo de ho
tarele limbii.

Amintiri la fel de vii 
păstrez din popasurile 
scriitoricești prin alte 
frumoase locuri din 
țară, precum Tirgu 

Brașov, Sibiu,

Deva, Tirgu 
Cluj-Napoca, 
sau Timișoara 
alături de colegi 
mei, 
maghiari, 
sirbi,

Mureș, 
Oradea 

unde, 
ai 

scriitori români, 
germani, 

am petrecut zile 
de neuitat, intr-o de
plină comuniune 
sentimente 
l'uri, cintind deopotri
vă.1 prin

de
și idea-

toare, științifică și ar
tistică de pe tot cu
prinsul. țării. In acest 
context, 
Craiova, 
criteriu 
valoarea 
publicat, 
scriitori

mijlocirea 
versurilor noastre, 
minatele plaiuri 
țării, munca și 
ruirea oamenilor, 
efortul comun de înăl
țare a României socia
liste pe culmi tot mai.

mi
ale 
dă- 

in

ÎNSEMNĂRI

ca editor la 
avind drept 

de apreciere 
operei, am 
alături . de 

și oamenii de 
știință români, autori 
din rlndul naționalită
ților conlocuitoare din 
patria noastră. Ast
fel, împreună cu ppeți 
precum Eugen Jebe- 
leanii. Corheliu Sturzu, 
Petre Ghelmez, 
xa-ndru Andrițoiu 
alții, au semnat 
emblema 
românesc" 
Letay

înfloritoare. Ne-am 
bucurat cu toții, indi
ferent de spațiul din 
care veneam sau de 
limba în care scriam, 
de prețuirea și atenția 
cititorilor, pentru că 
regăseau 
noastre expresia 
ceră a unor 
comune 
muncă, 
profundă 
mintul 
m une.

Și m-aș referi și la 
un alt exemplu, In 
constelația de nobile 
ctitorii culturale, edi
ficate in epoca istori
celor înfăptuiri ce au 
urmat Congresului al 
IX-lea al partidului, 
pe fondul generos al 
procesului de profun
dă și reală democra
tizare a vieții intregii 
țări, sub directa ini
țiativă și îndrumare a 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se 
înscriu și editurile 
,.Dacia" din Cluj-Na
poca, „Junimea" din 
lași, „Facla" din Ti
mișoara și „Scrisul 
românesc" din Craio
va, menite să promo
veze activitatea crea-

pentru
in cuvintele 

sin- 
idealuri 

de viată si 
de dragoste 
fată de pd- 
patriei co-

Ale
și 

sub 
..Scrisului 
Si poeții 

Dajos, Franz 
Johannes Bulhardt sau 
Vladimir Ciocov. După 
cum, in programul 
editurii, au semnat 
cărți tehnice, știin
țifice ing. Carol Ele- 
kes din Arad, sau 
prof. univ. dr. Ladis- 
lau Kekedy din Cluj- 
Napoca, ca să 
tesc doar citeva

Sint și aceste 
ple o dovadă 
toare a climatului 
de fertilă, de deplină 
Și egală posibilitate 
de afirmare a tuturor 
valorilor din patria 
noastră, fără deosebi
re de limba in care 
gindesc și scriu, toți 
avind același grai : al 
muncii și al construc
ției socialiste, spre bi
nele ‘ ""
Mei, < 
nîlor 
ceste 
vadă I 
tulul 
trăim, 
săm pe aceste 
guri străvechi 
gendă, indiferent de 
profesie, de virstă sau 
naționalitate, ne defi
nim construind 
laltă, liberi 
viitorul, Al 
tuturor, al 
tregl.

Ilarie 
HINOVEANU

amin~ 
nume, 

exem- 
qrai-

și fericirea pa- 
a tuturor
ei. Sînt 
exemple 

grăitoare 
că noi, 

, muncim

cetățe- 
și a- 
o do- 

a fap- 
cei ce 
și vi- 

melea- 
de le-

lao- 
și demni, 
nfistru, al 
tării în-
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COSTURILE OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII
-diminuate substanțial!

Nota de plată energetică a investițiilor înregistrează 
două rinduri de cheltuieli. O dată, cu prilejul reali
zării noilor capacități productive, locuințe, edificii so- 
cial-culturale și obiective edilitare, prin energia ne
cesară producerii materialelor de construcții, consu
mată ulletior cu transportul acestora pe șantiere, iar 
aici, cu execuția propriu-zisă a lucrărilor. A doua 
oară, energia este cheltuită în timp, de-a lungul cîtor- 
va decenii, prin încălzirea, iluminarea și funcționarea 
acelorași capacități și instalații în condiții de tempe
ratură, presiune și ia parametrii riguros ceruțl de des
fășurarea proceselor tehnologice. Deși diferențiate in
tre ele, ambele categorii de consumuri sint importan
te. intervenind cu o pondere însemnată in balanța 
energetică a țării.

Reducerea lor la minimum constitute, așa cum a 
subliniat in repetate rinduri secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o sarcină 
economică majoră și trebuie să formeze obiectul unor 
preocupări permanente in activitatea tuturor celor 
eare participă la realizarea investițiilor. Ceea ce pre
supune ca, in proiectarea lucrărilor, criteriul energetic, 
evaluarea cu exactitate riguroasă și limitarea consu
murilor materiale de orice fel să devină principii cu
rente de lucru. La rîndul ei. gospodărirea cu grijă a 
materialelor pe șantiere și execuția lucrărilor in con
diții economice, ia un înalt nivel calitativ, capătă va

lențe noi, o greutate specifică deosebită în economi
sirea sub toate formele a energiei.

Dar eforturile proiectanților și constructorilor nu pot 
fi desprinse de producerea și folosirea pe scară largă 
a unor materiale de construcții cu caracteristici su
perioare, ele insele cit mai puțin consumatoare de 
energic, ieftine și ușoare, adică moderne în adevăra
tul înțeles al cuvintului. Pe de altă parte, specialiștii 
sint unanim de acord că energia consumată în ex
ploatarea investițiilor este de circa 5—6 ori mai mare 
decit cea utilizată inițial, la realizarea acestora. Fapt 
care conferă protecției tehnice a clădirilor, instalații
lor și conductelor, precum și materialelor folosite în 
acest scop, o poziție-cheie, hotărîtoare in strategia de 
lungă durută a economisirii energiei in investiții.

Cum se aliniază cerințelor puse în fața ei industria 
de profil 7 Cu ce probleme este confruntată și ce mă
suri sînt necesare pentru modernizarea propriei pro
ducții 1 Aceasta este tema convorbirii purtate cu in
ginerul NICOLAE PASCU, directorul întreprinderii de 
materiale Izolatoare „Premi" din Vaslui. Opțiunea fă
cută nu este întimplătoare : fruntașă în întrecerea so
cialistă pe anul 1985, poziție consolidată și in cursul 
anului trecut. întreprinderea vasluiană face parte din 
categoria unităților-etalon în amplul proces de per
fecționare a organizării și de modernizare a producției.

REZULTATELE (apreciate) NU POT ACOPERI 
REZERVEIE (încă nevalorificate) 

UTILIZAREA RESURSELOR LOCALE DE CĂTRE INDUSTRIA MICA DIN JUDEȚUL SUCEAVA
'Industria mică din județul Suceava a cunoscut în 

ultimii ani o dezvoltare continuă : de la 1.1 miliarde 
lei in 1980. volumul său de activitate a ajuns in 1986 
la peste 2.6 miliarde lei, pentru ca in acest an să se 
prevadă 3.3 miliarde lei.

Creșterile sint rezultatul, in primul rînd. al interesu
lui manifestat de organizatorii industriei mici locale, 
îndeosebi de cooperația meșteșugărească și cooperația 
de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, care 
au extins numărul de unități, au modernizat in buna 
măsură dotările tehnice din atelierele existente, s-au 
preocupat de creșterea .gradului de calificare a forței 
de muncă. I

Tabloul ar fi însă Incomplet dacă n-am spune că, 
la toate acestea, s-au adăugat și marile disponibilități

locale de resurse materiale. Pentru că — aceasta este 
realitatea — din punct de vedere al resurselor locale, 
județul Suceava oferă o paletă foarte largă : de la 
lemn și materiale de balastieră pină Ia culturi de 
răchită, de la ape minerale pină la fructe de pădure. 
Varietatea și bogăția acestor resurse au permis ca, 
în decursul anilor, o parte din ele să devină sursă de 
aprovizionare și pentru marea industrie.

Dar toate aceste reușite nu constituie decit un în
ceput, început ce se cere extins și amplificat in con
tinuare. Este și concluzia rindurilor ce urmează, in 
care ne-am propus să răspundem la întrebările : Cum 
se ocupă Industria mică de valorificarea resurselor 
locale care au rămas in aria Sa de interese 7 Cu ce 
rezultate 1

J, — Problema înnoirii actualei game 
~ de materiale termo, hidro și fono- 

izolatoare este reală și preocupantă. 
In abordarea ei trebuie pornit, fără 
false menajamente, de la situația 
existentă. Situație caracterizată prfn- 
tr-o anumită rămînere în urmă față 
de cerințele economiei naționale și, 
de ce să n-o spun deschis, față de 
realizările pe plan mondial. Aparent, 
cauzele acestei stări de lucruri sînt 
multiple. La o analiză mai atentă 
însă toate converg spre o anumită 
optică, care rezervă structurii și ele
mentelor de rezistență ale unei con- 

, strucțil ponderea primordială, lăsînd 
protecției termice a acestora un rol 

i periferic.
I — Ce concluzie practică «ți des-
• prins din aceste constatări 1
I — Ne-am propus ca promovarea 

de noi materiale de izolații supe
rioare calitativ să devină axul cen
trat al întregii acțiuni de moderni-

I zare desfășurate în întreprinderea 
j noastră. Dar nu numai atît. Am 
I străbătut întregul circuit pe care-1 
j parcurg materialele noastre de la
• producător, adică de la noi. nînă la 
; șantiere, la utilizator, căutînd bineîn- 
I teles soluții de optimizare a acestui 
I traseu. în consecință, am mai in

clus în sfera preocupărilor noastre 
perfectionarea tehnologiilor și utila
jelor folosite în procesul de produc-

■ tie, urmărind și din acest unghi de 
i vedere reducerea consumurilor ma- 
; teriale și energetice, in paralel cu 

creșterea performantelor și respec
tarea riguroasă a parametrilor cali- 

, tativi ai noilor produse. în sfirșit. 
deoarece executăm in regie proprie 
un volum destul de însemnat de lu- 

ț crări de constructii-montai, deci de
ținem o experiență directă și în a-

I cest domeniu, am încercat să con- 
i tribulm la simplificarea lucrărilor 

de izolații pe șantiere, să eliminăm 
tî tehnologiile pretențioase si mate- 
” rialele deficitare în execuție, spo- 
i rind corespunzător gradul de in- 
i” dustrializare a lucrărilor.
; — Cum ați procedat in mod con-
j creț ?

— Am analizat materialele pro- 
i duse de noi la ora actuală și le-arn 

inventariat neajunsurile. Bazați pe o 
amplă documentație și pe cercetări 
proprii in faza de laborator, am 
fundamentat riguros multiplele ce
rințe actuale puse in fata materia
lelor de izolații.

— Să adincim puțin acest lucru. 
Cum ați ajuns la aceste cerințe ?

— Căutînd răspunsuri la citeva în
trebări esențiale : ce anume izo
lăm, pentru că una se cere, de pildă, 
unei izolații la pereți sau Ia terase, 
și cu totul altceva unei izolații la 
conducte ; cit izolăm și cu ce anume 
am putea face mai bine acest lucru 
au fost alte întrebări din aceeași 
sultă. De asemenea, pornind de la 
indicațiile secretarului general al 
partidului, de la tendința actuală 
manifestată pe plan mondial, ne-am 
pus problema de a simplifica izola
țiile. de a reduce materialele și e-

nergia încorporată în ele. Am opiat, 
așadar, pentru materialele bidrolzo- 
latoare monostrat. O precizare. în 
prezent, structura unei hidroizolații 
cuprinde, pe lingă materialul izola
tor propriu-zis. diferite suporturi 
pentru a-1 susține. Este vorba de 
pinze și cartoane bitumate — adică 
de materiale care nu contribuie la 
creșterea rolului protector, dar în 
schimb sînt costisitoare. Un alt as
pect preocupant 11 constituie spo
rirea duratei de viață a izolațiilor 
sau, altfel spus. încetinirea procesu
lui de alterare în timp a calităților 
acestor materiale. Strîns legat de 
această chestiune, am abordat și 
problema întreținerii șl reparării cu 
ușurință a izolațiilor, mai ales pe 
porțiuni sau in spații limitate, fapt 
care ne-a determinat să concepem 
unele materiale sub formă de ele-

materjal de izolații fără suport. în 
plus, prin folosirea meeabitului, 
comparativ cu materialele izolatoare 
clasice, se obține o productivitate pe 
șantiere de 2,5 ori mai marc și o 
reducere a consumului de bitum la 
montaj de peste 3 ori. Din compara
ția cu membranele similare fabri
cate și folosite de mari firme da 
peste hotare — mă refer la firma 
spaniolă Danosa — se poate con
stata cu ușurință că parametrii, ce
lelalte caracteristici tehnice ale sale 
nu sint cu nimic mai prejos. De alt
fel. mecabitul a și fost omologat de 
institutul „ÎNCERC" din București, 
care elaborează acum instrucțiunile 
de folosire in proiectare și execuție.

— Cit mecdbit produceți la ora, 
actuală ?

— în momentul de față, o canti
tate destul de redusă, de 400 000

0 PREOCUPARE DOMINANTĂ: 
înnoirea materialelor de izolații

mente prefabricate. Ceea ce repre
zintă și pentru constructori un avan
taj indiscutabil, activitatea lor având 
perspectiva să se transforme radical 
prin montajul acestor prefabricate, 
cu cîștiguri imense in planul redu
cerii duratelor de execuție, consu
murilor de manoperă și de alte ma
teriale ajutătoare, al creșterii ex
cepționale a productivității muncii.

— Ne aflăm in ai doilea an al ac
țiunii de modernizare. Putem vorbi 
acum nu numai despre proiecte, ci 
fi despre rezultate...

—... Care confirmă justețea orien
tării noastre. Avem nu numai posi
bilitatea reală să îmbunătățirii ■ gama 
materialelor existente, realizind al
tele noi, net superioare, dar să și 
diversificăm producția întreprinde
rii, să abordăm domenii în care nu 
eram in mod tradițional prezenți, 
așa cum sint insonorizanții pentru 
industria navală, construcția de au
tomobile și tractoare. Am pus la 
punct rețetele șl producem, c drept 
în condiții mai restrinse momentan, 
trei clase de materiale noi : hidro- 
i zoi at oarele fără suport, termoizola- 
toarele cu rezistențe mecanice mă
rite și izolațiile hidro, fono și ter
mice prefabricate. Cu ele putem 
acoperi practic întreaga arie a lu
crărilor de izolații in construcții. 
Și. un amănunt: aproape toate aceste 
produse au inclusă în structura lor 
un material nou, creat de specialiș
tii noștri, și anume mecabitul.

— Ce este mecabitul ?
— Pe scurt, este o membrană al

cătuită din cauciuc și bitum. Ca
racterul lui original constă în faptul 
că reprezintă, așa cum spuneam, un

metri pătrați .pe an. datorită faptu
lui că este fabricat intr-o instalație- 
pilot de concepție proprie, proiec
tată și realizată in unitatea noastră 
din utilaje adaptate sau produse 
prin autodotare. Intr-o situație si
milară se găsește și un alt produs 
nou. lamelele din vată minerală, 
pentru care am și primit solicitări 
pentru o cantitate de 800 000 mp din 
partea Ministerului Energiei Elec
trice și pentru 2 milioane mp din 
partea Trustului de lucrări speciale 
și izolații tehnologice țlin București. 
Fără a intra în alte amănunte, vreau 
șă spun că — și pe plan mondial 
— aceste lamele sint folosite masiv 
la izolarea conductelor cu diametra 
mari. Le-am utilizat și noi experi
mental la montarea a 100 m de con
ductă de abur la Centrala termo
electrică Holboca. iar rezultatele au 
fost pe măsura așteptărilor. De alt
fel, din contactele directe cu mari 
producători din țările avansate in 
domeniu, cunoaștem că montarea 
materialelor din această clasă se
pretează Ia mecanizarea 
astfel incit un singur om 
definitiv intr-o zi 1 km

completă, 
poate izola 

de con
ductă cu diametrul de peste 1 000 mm.

— Ce ar trebui făcut pentru ex
tinderea producției acestor mate
riale ?

— Să construim capacități spe
cializate in acest scop. Direct spus, 
să schimbăm profilul de fabricație 
al întreprinderii printr-un .efort de 
investiții. Doresc să precizez un 
lucru : fiecare dintre membrii colec
tivului nostru cunoaște bine am
plul efort de investiții susținut de 
economia națională in acest cincinal.

Fondurile financiare și materiale 
alocate au fost bine chibzuite și 
orientate spre lucrări a căror nece
sitate și oportunitate este temeinic 
fundamentată. Nu ne-am propus 
obiective irealizabile și nu avem 
pretenții exagerate. Totuși, ne-ar 
bucura dacă preocupările noastre le
gate de înnoirea producției de ma
teriale izolatoare ar putea face 
obiectul unei analize aprofundate 
privind neoesitatea, oportunitatea și 
eficiența.

— Specialiștii întreprinderii au e- 
laborat vreun studiu pe această 
temă 7

— Bineînțeles, lată principalele 
sale concluzii : la realizarea noilor 
capacități nu sc pun probleme de 
expropieri sau demolări, iar pu
ținele construcții avute in vedere se 
vor executa în actuala incintă a 
întreprinderii noastre. De asemenea, 
nu ridică probleme organizarea de 
șantier și cooperarea în zonă. Folo
sirea în comun a utilităților de pe 
platforma noastră industrială rămi- 
ne neschimbată. în sfirșit, in 
procesul de producție vom folosi 
aproape aceeași materie primă. De 
fapt, ne propunem ca din materia 
primă cunoscută să realizăm pro
duse cu totul noi. De pildă, elimi- 
nî-nd suporturile pentru materialele 
izolatoare, avem in vedere reprofi
larea’ și valorificarea actualei capa
cități de țesături din fine de sticlă, 
realizind produse necesare in indus
tria electrotehnică.

— Nu v-ați referit la utilajele teh
nologice cu care ar trebui echipate 
aceste capacități...

— Majoritatea covirșitoare dintre 
ele va fi executată chiar de către 
noi, prin autodotare. urmind ca 
pentru lucrările de automatizare să 
primim sprijinul unor unități spe
cializate din industria construcțiilor 
de măști#. Probabil că mă veți în
treba dafcă utilajele preconizate ne 
sint strict neoesare. Afirm că da. în 
primul rind, pentru că realizarea 
unor noi materiale implică o preci
zie tehnologică ridicată, alte tipuri 
de dozatoare, malaxoare etc., prac
tic alte tehnologii, prin care vizăm, 
in plus, reducerea consumurilor de 
orice fel. Or. actualele tehndlogii 
și utilaje nu ne oferă această posi
bilitate. De altfel, in cazul în care 
vom realiza aceste lucrări de inves
tiții. cerințele pentru 95 din locu
rile actuale de muncă se vor schimba 
complet, iar însușirea a 2—3 me
serii va deveni o condiție sine qua 
non pentru buna desfășurare a 
procesului de producție. Repet oeea 
ce am mai spus : nu putem emite 
pretenția să ni se acorde necondi
ționat fondurile de investiții de eare 
avem nevoie, dar sperăm ea solici
tarea și preocupările noastre să fie 
riguros analizate.

Cristian ANTONESCU 
Petru NECULA 
corespondentul „Scinteii"

Un început întîrziat
Un important organizator de in

dustrie mică la Suceava ii reprezintă 
consiliile populare, lua începutul 
acestui an. cind consiliile popu
lare sucevene — mai ales oele 
din mediul rural — s-au văzut în 
situația că nu pot asigura decit o 
parte infimă din nevoile populației 
de produse ale micii industrii — 
doar 2 (doi 1) la sută, adică 10 lei 
ca valoare, in medie pe locuitor, 
față de 500 lei cit s-a stabilit — a 
fost nevoie să se înceapă cu... începu
tul. Adică s-a trecut — prin colective 
de specialiști alcătuite la nivelul ju
dețului — la inventarierea resurselor 
locale existente in fiecare localitate. 
Cu acest prilej s-a constatat că in 
79 din cele 90 de comune sucevene 
nici măcar nu există activități de 
mică industrie ale consiliilor popu
lare (cu excepția morăritului).

Pe un asemenea teren — aproape 
virgin — soluțiile n-au intîrziat să 
apară. în comunele Cașvana. Dărmă- 
neștl, Dorna, Candreni, colectivele 
de specialiști au inventariat impor
tante resurse locale din lemn, care 
ar putea fi prelucrate în industria 
mică. La Brodina, Straja și Pălti- 
noasa au fost identificate rezerve 
de materiale de balastieră și piatră 
de rîu, la Iacobeni — resurse locale 
de mozaic și mangal, la Vulturești 
— resurse de gresie, la Broșteni și 
Cîrlibaba — var... și lista ar putea 
continua.

Ce urmează 7 La consiliul popu
lar județean sintem asigurați că în 
fiecare localitate se vor organiza — 
în unele au și început — unități 
specializate de mică industrie, uni
tăți care pină la sfirșitul acestui an 
Vor și aduce in circuitul economic 
resurse locale de mai multe milioane 
de lei. Resurse prelucrate sub formă 
de bunuri de consum sau alte pro
duse necesare economiei naționale. 
Sigur, e mai bine chiar mai tîrziu 
decit niciodată. Dar...

In amănunt despre... 
„mărunțișuri"

ocupat mal stăruitor de valorificarea 
resurselor locale 7 încercăm Să 
răspundem referindu-ne la situa
ția uneia din cele mai răspin- 
dite materii prime locale — lemnul. 
Ei bine, deși sucevenii au județul 
plin de păduri, duc lipsă de o serie 
de bunuri de consum realizate toc
mai din lemn. Din această cauză 
magazinele locale sînt aprovizionate 
cu diverse articole de uz casnic si 
gospodăresc din lemn aduse tocmai 
din Oradea. Bistrița-Năsăud, Piatra 
Neamț, Brașov, Tulcea ( 1 !). Mo
tivul 1 Multe ateliere de mică indus
trie practic nu vor să se ocupe 
de „mărunțișuri".

Piața locală, economia națională 
au insă nevoie și de unele și de 
altele. Iar antrenarea micii industrii 
în domeniul producției articolelor 
mărunte, de uz casnic și gospodăresc 
— care trebuie să constituie, așa 
cum prevede Legea de organizare și 
funcționare a industriei mici, obiec
tul principal de activitate — nu în
seamnă cîtuși de puțin condiții de 
mai mică eficiență. Producția aces
tor bunuri este și ea rentabilă, 
în unele cazuri chiar mai rentabilă 
financiar decit producția marilor 
repere și subansamble. Cu deosebi
rea că. in cadrul producției de 
„mărunțișuri", trebuie manifestat 
de către unitățile de mică industrie 
mai mult interes, trebuie cerce
tate și analizate piața, cerințele pu
blicului, trebuie căutați beneficiarii, 
trebuie asigurată in permanență di
versificarea ofertei — altfel spus, 
trebuie muncit mai mult și mal bine.

Este, de aoeea, de datoria organu
lui județean coordonator al micii in
dustrii, adică consiliul popular, de a 
căuta și găsi acele soluții organiza
torice care să determine îmbinarea 
armonioasă a producției bunutilor de 
consum „mărunte" cu cele de mai 
mare valoare, prevenindu*se astfel 
exclusivismul, exagerările.

Am dat exemplul articolelor din 
lemn, dar același lucru se poate 
spune și despre alte categorii de 
bunuri de consum. Bunăoară, în 
timp ce industria mică din Suceava 
confecționează mari subansamble 
din metal și tablă, fărașele (de care 
nu vor să se ocupe) sint „importate"

Totuși'se pune întrebarea: de ce 
pină de curind industria mică nu s-a

In secția de utilaj greu a întreprinderii „Progresul" dir» Brăila

de magazinele locale tocmai din... 
București, burlanele și jgheaburile 
se aduc de la Iași, iar o serie de 
articole mărunte de confecții și ga
lanterie sînt aduse de la unități de 
industrie mică din Arad, Tulcea, 
Timișoara, Ploiești, Pitești, Hunedoa
ra s.a. In total. ..mărunțișuri" de 
aproape... 100 milioane de tei 1

Resurse valoroase rămase... 
fără valoare

între obligațiile industriei mici se 
află și aceea de a coopera cu marea 
industrie in realizarea unor repere 
și subansamble necesare fabricației 
de mare serie. Această cooperare vi
zează, Îndeosebi, relațiile locale 
dintre mica și marea industrie, por- 
nindu-se de la ideea reducerii chel
tuielilor de transport, a evitării 
manipulărilor repetate, a încărcării 
inutile a capacităților de transport.

Și in județul Suceava există nu
meroase contracte de cooperare intre 
marea și mica industrie, cu rezultate 
economice favorabile pentru ambele 
părți. Iată insă că, in lipsa unei 
coordonări județene a acestor coo
perări, apar șl unele situații de ne
înțeles. Astfel, marile întreprinderi 
locale de mobilă cooperează in tăie
rea geamurilor și a oglinzilor de 
decor cu industria mică — nu din 
Suceava, ci tocmai din... Galați. 
(Oare geamgiii din Suceava nu se 
pricep să taie geamuri și oglinzi 7 !). 
La rfndul lor, cooperativele agricole 
de producție din județul Suceava 
cooperează in realizarea împletituri
lor de răchită nu cu inspectoratul 
silvic local, ci cu inspectoratele 
silvice din... Giurgiu și Brăila. Im
portante rezerve pe linia cooperării 
locale există și în. cadrul întreprin
derii de utilaje și fflese de schimb 
din Suceava, unde — cum ne-a in
format directorul unității — „sînt 
numeroase repere care s-ar putea 
executa cu bune rezultate în indus
tria mică locală".

Necesitatea unei mai bune coordo
nări locale intre marea și mica in
dustrie apare și în privința valorifi
cării materialelor recuperabile și re- 
folosibile, ce sc constituie .intr-o 
importantă resursă locală. E adevă
rat. in prezent o serie de resturi 
textile si fire de cinepă (ce rarr.in 
în urma proceselor tehnologice din 
marea industrie) sint preluate și pre
lucrate in diverse produse de către 
industria mică locală. Dar preocupă
rile pe această linie sint departe de 
ceea ce este necesar și posibil.

Semnalind unele neimpliniri ale 
industriei mici sucevene, nu vrem 
desigur să umbrim rezultatele bune 
de pină acum. Credem însă că. in 
primul rind consiliul popular jude
țean, dar și celelalte organe locale 
cu atribuții in acest domeniu trebuie 
să acționeze cu mal multă perseve
rență pentru ca măsurile inițiate in 
prima parte a acestui an să fie în
deplinite întocmai și amplificate în 

'continuare, incit unitățile de indus
trie mică sucevene să contribuie în 
mai mare măsură la satisfacerea 
cerințelor de bunuri de consum ale 
populației, prin valorificarea inte
grală și cu eficiență ridicată a re
surselor locale de materii prime și 
materiale.

)

Mihai IONESCU

Refabricarea produselor
Inginerul Stellan 

Bontescu este, la cei 
35 de ani ai săi. ceea 
ce se cheamă un spe
cialist în plină forță 
creatoare. O atestă nu 
numai faptul că a ob
ținut titlul de doctor 
inginer la o vîrstă la 
care alții abia iși pro
pun. dacă isi propun, 
acest proiect. Mai e- 
xact. la puțin timp 
după împlinirea pri
melor trei decenii de 
viață. Și tot ca o re
cunoaștere a capacită
ții sale profesionale, 
de mai bine de trei 
ani îndeplinește func
ția de director tehnic 
al întreprinderii ..Trac
torul" din Brașov. De 
ce sm schițat această 
scurtă fisă biogra
fică 7

Pentru că tînărui 
specialist. împreună 
cu conducerea uni
tății, e pe punc
tul de a da viață 
în cadrul întreprin
derii de aici, intr-o 
concepție nouă, celui 
de-a! patrulea „R“ — 
Refabricarea produ
selor. (Primii trei „R“ 
stnt de acum bine cu
noscut! cititorilor. Ei 
provin de la cele trei 
acțiuni de valorifica
re superioară a mate
riilor prime — recu
perare. reconditlonare. 
refolosire). Sau. mai 
exact spus, de a pro
mova in procesul de 
producție a) întreprin
derii ..Tractorul" una 
din ultimele cuceriri 
ale tehnologiei mo
deme. „Este vorba — 
ne spune interlocuto
rul —■ de o gindire 
tehnologică modernă 
care, simpliflclnd pu
țin lucrurile, introdu
ce o concepție nouă in 
procesul de producție, 
si anume aceea a 
reutilizării în pro
porție tot mai mare a 
produselor ce urmea
ză a fi scoase defini

tiv din circuitul pro
ductiv".

— Iar în cazul în
treprinderii „Tracto
rul". această gindire 
nouă iși propune să 
facă acest lucru cu... 
tractoarele 7 — Între
băm noi.

„Evident — argu
mentează directorul 
tehnic. Dar nu ori
cum. Ci printr-o or
ganizare si o concep
ție oare asigură re
ciclarea în acest fel a 
unei mari părți a pro
ducției de tractoare și. 
bineînțeles, a mate-

0 IDEE
Șl VALOAREA 

El

ritlor prime folosite 
pentru fabricarea lor. 
Intr-o haiă rezultată 
din comasarea unor 
activități de producție 
si auxiliare construim 
o adevărată secție 
pentru refabricarea 
produselor. Este o ac
tivitate cu o eficien
tă maximă. Experien
ța noastră de pină a- 
cum. ca și cea de pe 
plan mondial, arată 
că după oasarea unul 
tractor circa 70 la sută 
din piese se pot re
condiționa si pot re
căpăta — in cadrul 
unui proces tehnolo
gic adecvat acestei 
acțiuni — proprietăți
le inițiale. Organiza
rea secției de rel’abri- 
oare pe principiile te- 
rotehnologiei va per
mite o desfășurare a 
activității productive 
in cadrul acesteia in 
condiții deosebit de e- 
ficlente. Tractorul re- 
fabricat va fi identic 
cu unul nou. Cu două

deosebiri economice 
esențiala Prima : va 
fi realizat la o valoa
re cu 50 la sută mal 
mică decît unul nou. 
A doua : se va con
suma pentru realiza
rea lui o cantitate de 
metal cu cel puțin 60 
la sută mai mică de
cît pentru produsul 
nou. Deci. eficiența 
in cazul refabricării 
produselor este foar
te ridicată.

Calculele care se 
pot face sint. de
sigur. convingătoare. 
Dar mult mai convin
gător este cel pe care 
l-a anticipat specia
listul brașovean. Și 
anume că. o dată cu 
terminarea construc
ției secției celui de-al 
patrulea „R“. între
prinderea va avea ca
pacitatea să refabrice 
lunar 60—80 de trac
toare. Ceea ce în
seamnă. la nivelul 
unui an. o economi
sire de resurse mate
riale si manoperă de...

Dar să ne oprim. Vă 
oferim dv. posibilita
tea să faceți aceste 
calcule. Mai impor
tant este — în spiri
tul rubricii do fată — 
ca ideoa. să fie stu
diată și preluată si in 
alte unități. Pentru că, 
intr-o proporție mai 
mare sau mai mică, 
refabricarea produse
lor se poate aplica in 
aproape toate ramuri
le economiei națio
nale. Cu alte cuvinte, 
al patrulea „R“ are 
drum deschis spre e- 
ficientâ mult mai 
mare decit ceilalți 
confrați al săi. Avem 
datoria ■ să-l ridicăm 
la puterea cuvenită. 
Puterea inteligentei 
tehnice. Puterea eco
nomisirii resurselor. 
Puterea eficienței eco
nomice.

Constantin 
PRIESCU

Cum se asigură, cum funcționează utilajele de pregătire a fierului vechi do
Intr-un articol ne această temă, publicat anterior în ziarul ..Scîn- 

teia" (nr. 13 913), ne-am referit pe larg la unele aspecte privind nece
sitatea dotării întreprinderilor industriale in care in urma proceselor 
tehnologice rezultă cantități însemnate de materiale refolosibile feroase 
sub formă do span, straifuri etc. cti utilaje adecvate pentru pregătirea 
fierului vechi, in vederea livrării acestuia către oțelării. Prezentam cu 
acel prilej, pe lingă unele rezultate pozitive obținute de întreprinderile 
specializate in fabricația utilajelor si instalațiilor destinate pregătirii 
fierului vechi, si o serie de neajunsuri existente in acest domeniu, cum 
ar fi : întirzierea punerii in funcțiune a instalațiilor de brichetat șpan, 
funcționarea acestora sub parametrii proiectați, lipsa unor, piese de 
schjmb. unele deficiente survenite în activitatea de „service" pe care 
are datoria să o acorde principalul furnizor de asemenea utilaje — 
Întreprinderea mecanică din Orașul Dr. Petru Groza. Adlncind inves
tigațiile noastre pe această temă. în ancheta de azi ne vom opri la 
unele aspecte concrete privind atit fabricația, cit și exploatarea insta
lațiilor de brichetat span.

„La noi merge, la ei nu. 
Vinovați sînt... ei ?"

Principalul producător de instalații 
de brichetat șpan din țara noastră 
este întreprinderea mecanică din 
Orașul Dr. Petru Groza. Aici a fost 
omologată și testată încă de la sfir
șitul anului 1983 o instalație de bri
chetat șpan, pentru ca din 1984 să 
inceapă fabricația de serie a acestor 
instalații destinate unităților indus
triale din economie. Așa cum arătam 
și in articolul anterior, din diferite 
motive, o serie de prese nu funcțio
nează insă nici in prezent. Mai e- 
xact, la sfirșitul lunii aprilie, din 80 
de instalații de brichetat funcționau 
numai 58 și nici acestea la parame
trii proiectați. Cauzele 7 Multiple. 
Mai toți beneficiarii acuză întreprin
derea producătoare, susținind că in
stalațiile nu funcționează la para
metrii proiectați, că in timpul func
ționării apar numeroase stagnări da
torate lipsei de fiabilitate a apara- 
tajului hidraulic și electric, precum 
și calității necorespunzâtoare a păr
ților mecanice. Producătorul, la rin- 
dul său, arată cu degetul către bene
ficiari, acuzindu-i de faptul că nu 
folosesc rațional utilajele, că nu a- 
cordă atenția cuvenită calificării per
sonalului eare lucrează la aceste in
stalații ș.a. Cert este un lucru. Pină 
in prezent s-au investit sume impor
tante pentru ca economia națională 
să fie dotată cu instalații specializa
te de brichetat șpan. care mal mult 
stau decit funcționează. Lucru ilus
trat și de faptul că de la începutul 
anului și pină in prezent, dintr-un 
plan de circa 100 000 de tone brichete 
de șpan la nivelul economiei, s-au 
realizat numai 45 000 tone. Din ce 
cauză 7 Cine sînt principalii vino- 
vați 7 Furnizorii 7 Beneficiarii ? Și 
unii și alții 7 Să prezentăm mai intii 
faptele, așa cum le-am intilnit pe

parcursul documentării noastre efec
tuate în mal multe unități in care 
există instalații de brichetat șpan.

Să începem cu unitatea producă
toare — întreprinderea mecanică din 
Orașul Dr. Petru Groza. Aici există 
o gospodărie de șpan dotată cu o in
stalație de brichetat șpan executată 
— firește — chiar in cadrul între
prinderii.

— Instalația funcționează perfect, 
ne spune tovarășul Gheorghe Turle, 
inginerul-șef al unității. Este un 
utilaj robust, care nu ridică proble
me de proiectare sau la partea con
structivă. Dacă aici merge, de ce nu 
ar merge și in alte părți ? !

— Chiar așa. De ce aici presa 
funcționează, iar la beneficiarii dv. 
nu 7

— Cum să nu funcționeze — ne 
răspunde vădit surprins inginerul- 
șef. Mergeți la Ploiești la întreprin
derea județeană de recuperare și va
lorificare a materialelor refolosibile 
și o să vă convingeți.

Lucru pe care l-am și făcut.
La I.J.V.M.R. Ploiești... surpriză. 

Instalația nu funcționa. Subingi- 
nerul Florin Dolete. șeful gospodă
riei de șpan, ne spune : „Avem ceva 
defecțiuni la partea electrică, dar să 
știți că ea funcționează. E drept. Ia 
două-trei zile mai apare cite ceva 
neprevăzut, dar totuși merge".

Nu înțelegem prea bine ce înseam
nă acest „merge", dar probabil că ex
presia vrea să demonstreze că insta
lația... nu stă. Cu alte cuvinte, chiar 
dacă ea nu iși realizează indicatorii 
planificați, dacă brichetează intr-o 
lună numai 150—200 de tone, față de 
500 tone cit. este planificat, înseam
nă că merge. Și „merge"... chiar 
bine, comparativ cu instalația iden
tică de la întreprinderea de țevi din 
Roman. Aici, lucrurile sint puțin mai 
complicate. In sensul că transportoa
rele funcționau și, surprinzător, in 
conteiner se aflau turte brichetate.

Numai că presa nu... presa. între
băm in lipsa șefului gospodăriei de 
șpan pe muncitorul Mihai Tudor 
cum devine cazul. „Eu nu știu de
cît că presa a fost pusă în funcțiu
ne din ianuarie 1986 și că de atunci 
a mers doar vreo sută de zile".

Ne-am referit la aceste două e- 
xemple concrete, dar instalațiile de 
brichetat șpan nu funcționează nici 
in alte unități. Este cazul celor întil- 
nite la întreprinderile „1 Mai" Plo
iești, de osii și boghiuri Balș, vagoa
ne Arad, mecanică Brașov, de auto
turisme Timișoara, „Republica" Re
ghin, metalurgică Aiud, de utilaj 
chimic Găești,’ Șantierul nava] Brăi
la. Așadar, destule exemple conclu
dente pentru a sublinia o realitate — 
un număr însemnat de instalații de 
brichetat șpan nu funcționează.

Argumente pro și contra
Și totuși, de ce la întreprinderea 

producătoare instalația funcționează, 
iar la foarte mul ți beneficiari aces
tea stau 7 Oare nu cumva presa de 
la întreprinderea mecanică din Ora
șul Dr. Petru Groza are un regim 
preferențial de aprovizionare cu pie
se de schimb, de acordare a asis
tenței tehnice 7 Punem această în
trebare deoarece trebuie să se ana
lizeze cu toată seriozitatea calitatea 
preselor de balotat șpan și să se 
vadă de ce in multe unități apar 
dese defecțiuni la instalația hidrau
lică, la partea electrică, de Ce slă
bește in timp rezistența utilajelor. 
Aici nu este vorba de interesul unei

unități sau alteia, ci de o problem! 
de maximă importanță pentru eco 
nomia națională. După cum au sub 
liniat mai toți interlocutorii cu can 
am discutat în timpul documentări, 
se impune să se intervină hotărit i 
partea hidraulică și pentru simplifi
carea părții electrice a instalații. 
Problema, sigur, este complex, 
iată in acest sens și punctul de li
dere susținut de inginerul Petu 
Pantea, directorul unității din Oa
șul Dr. Petru Groza :

— Multi beneficiari au comanat 
la întreprinderea noastră numai pe- 
sa. considerind că-și pot realiza sn- 
guri, prin autoutilare, celelalte sb- 
ansambluri. Este cazul Intreprindrii 
constructoare de mașini din Caan- 
sebeș și nu numai a ei. Or, ce dve- 
dește realitatea. Mai intii, că instla- 
țiile nu au fost puse in funcțiufi la 
termenele stabilite. Apoi, că alinei 
cind au fost puse în funcțiune au 
apărut multe nepotriviri. Imprtant 
este un lucru : dacă tot există cuni- 
tate specializată, nominalizată e fo
rurile in drept să construiască tista- 
lații de brichetat șpan. este bie să 
se comande in'totalitate instalția, și 
nu numai anumite subansarbiuri, 
evitindu-se astfel improvizație.

Cu condiția, adăugăm noi, c în
treprinderea producătoare s de
monstreze că, intr-adevăr, poate 
face acest lucru, că poale xecuta 
utilaje fiabile, de bună calitie. la 
termenele contractuale, că poate 
livra ritmic, integral pieie de 
schimb necesare, că este cajbili să 
acorde asistență tehnică șl service"

ori de cite ori este nevoie. Or. pină 
acum, întreprinderea din Orașul Dr. 
Petru Groza nu a demonstrat toaie 
acestea. Dimpotrivă, mai deschis sau 
mai voalat, cu diverse prilejuri, unii 
reprezentanți ai întreprinderii au 
încercat să suplinească unele minu
suri și deficiențe din propria activi
tate, dind vina pe beneficiari, care 

susține furnizorul — nu acordă 
întotdeauna atenția cuvenită exploa
tării și întreținerii acestor utilaje. 
Se pare că s-a scăpat din vedere un 
amănunt esențial — orice utilaj cu 
adevărat competitiv nu necesită in
tervenții atit de frecvente, așa cum, 
din păcate, se intimplă cu majorita
tea instalațiilor de brichetat span 
produse de întreprinderea din Ora
șul Dr. Petru Groza.

In concluzie :
Deși in multe unități s-au montat 

prese de brichetat șpan, trebuie să 
subliniem că sint încă foarte multe 
instalații care nu funcționează. In
contestabil, mai sînt incă muite 
lucruri demne de îmbunătățit în ac
tivitatea unităților beneficiare. Dar 
este absolut necesar să se Îmbunătă
țească și calitatea preselor. Respon
sabilitatea principală in rezolvarea 
acestei probleme revine întreprin
derii mecanice din Orașul Dr. Petru 
Groza care execută aceste utilaje. 
Iată de ce considerăm că aceste pro
bleme trebuie privite cu mai mare 
răspundere de centrala industrială și 
ministerul de resort care coordo
nează activitatea întreprinderii me
canice din Orașul Dr. Petru Groza.

Gheorqhe IONITA

PUNCTUL DE VEDERE AL CENTRALEI DE REUPERARE Șl VALORIFICARE 
A MATERIALELOR REFLOSIBILE

Pe lingă unitățile industriale, instalații de brichetat 
șpan au fost livrate și întreprinderilor specializate ale 
Centralei de recuperare și valorificare a materialelor 
refolosibile. Cum funcționează ele 7 Am solicitat amă
nunte in acest sens tovarășului Sorin Buiigescu, direc
torul tehnic al centralei.

— Pozitiv este că s-a trecut la brichetarea spânului, 
cu avantajele tehnologice și economice pe care le aduce 
folosirea acestei resurse in producția de oțel, precum 
și faptul că în țara noastră s-a asimilat o sistemă de 
mașini capabilă să realizeze brichetarea șpanuiui. Este 
adevărat însă că nu s-au pus încă în funcțiune toate 
capacitățile prevăzute, iar unele instalații nu lucrează 
corespunzător. Situația se datorește mai multor cauze, 
de altfel așa cum rezultă și din ancheta ziarului „Scin- 
teia", și anume : lipsa de preocupare a unor întreprin
deri pentru punerea și menținerea în funcțiune a in-

stalațiif de brichetare : fiabilitatea scăzută a insta
lației Idraulice și aparatajului electric ; calitatea ne- 
coresptzăjoare a execuției unor componente care in
tră indcătuirea preselor ; neasigurarea pieselor de 
schim'Și neorganizarea unei activități de „service" de 
către ntreprinderea mecanică din Orașul Dr. Petru 
Groza

Av.d în vedere această situație. Ia 11 mai a.c. a 
avutac la Brașov, din inițiativa guvernului, consfă
tuire de lucru privind materialele refolosibile. unde 
s-aiȘtabilit programe și sarcini precise la nivel de 
miniere, centrale și întreprinderi privind îmbunătă
țire activității în acest domeniu. In mod expres s-a 
hoTit ca punerea in funcțiune a instalațiilor restante 
și inedierea defecțiunilor la cele existente să se facă 
in aximum 30 de zile de la data consfătuirii.

a
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

al guvernului și poporului Republicii Socialiste Cehoslovace, precum și al 
nostru personal, vă mulțumim sincer pentru felicitările dumneavoastră cor
diale și salutările tovărășești adresate cu prilejul Zilei naționale a Republicii 
Socialiste Cehoslovace — a 42-a aniversare a eliberării Cehoslovaciei de către armata sovietică.

împărtășim pe deplin înalta dumneavoastră apreciere a nivelului relații
lor frățești dintre partidele și țările noastre, care se dezvoltă pe baza prin
cipiilor verificate ale marxism-leninismului și internaționalismului socialist, 
spre binele popoarelor din țările noastre și al întăririi continue a unității și 
coeziunii comunității socialiste. Vom intări și in viitor prietenia dintre po
poarele noastre, vom dezvolta colaborarea multilaterală dintre țările noastre, 
in interesul rezolvării noilor sarcini ale construcției socialiste, al cauzei so
cialismului și păcii in lume.

Folosim acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră, iar prin interme
diul dumneavoastră întregului popor român multe succese in activitatea 
dedicată înfloririi multilaterale a Republicii Socialiste România.

GUSTAV HUSAK
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele
Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

ÎNTREȚINEREA miOR-lN RITM INTENS!
MUREȘ: Exemplul unităților fruntașe

ZIUA NAȚIONALĂ A ITALIEI

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 31-a ani

versări a Zilei victoriei, sărbătoarea 
națională a Republicii Tunisiene, 
ambasadorul acestei țări la București, 
Lies Gastli, a oferit, luni, o recepție.

Au luat parte Neculai Ibănescu,

vleeprim-mlnistru al guvernului, 
membri ai conducerii unor ministe
re și instituții centrale, oameni de 
cultură și artă, ziariști.

\u participat șefi de 
pbmatice.

misiuni di- 
(Agerpres)

Pe ogoarele județului Mureș. în
treținerea culturilor prășitoare avan
sează pe un ftont larg. Prin mobili
zarea unui mare număr de coopera
tori și alți locuitori ai satelor, răritul 
și prașila a doua la sfecla de zahăr 
au fost, practic, încheiate, iar in 
unele unități mari cultivatoare din 
zona de cimpie a demarat și prașila 
a treia. Ceea ce constituie o serioa
să opțiune în realizarea angajamen
tului luat : obținerea tînor producții 
medii de 40—60 tone sfeclă de zahăr 
la hectar. întrucit prașila porumbu
lui pe cele 52 910 hectare cultivate 
este mai întirzlată, participarea 
locuitorilor satelor, Cit și a mijloace
lor mecanice la întreținerea acestei 
culturi a sporit mult In ultimele 
zile. $i, o dată cu ea, — realizările. 
Bunăoară. In ultimele trei zile, su
prafața prășită mecanic a crescut de 
la 21 710 hectare la 36 737 hectare (In 
seara Zilei de 29 mal), iar cea ma
nuală de la 2 636 hectare la 7 607 
hectare. „Bineînțeles, creșterea vi
tezei de lucru nu o realizăm tn de
trimentul calității. Dimpotrivă, 
aceasta o situăm pe primul plan — 
aprecia inginerul Ioan Catarig, di
rectorul direcției agricole județene. 
Numai așa pregătirile făcute In 
acest an se vor materializa tn ob
ținerea unor producții mari la 
hectar**. Că acesta este cuvîntul de 
ordine al majorității specialiștilor 
aveam să constatăm tn numeroase 
unități cultivatoare. Chiar și tn cele 
situate în zone mai răcoroase, unde 
starea de vegetație este ceva mai 
intîrziată. între acestea sint și coo
perativele agricole din consiliul 
agroindustrial Ttrnăveni, unde po
rumbul ocupă o suprafață de '3 598 
hectare. în pofida climei răcoroase.

cit și a ploilor, care aici, pe Tîrnava 
Mică, au avut o frecvență mai mare 
decit în alte zone ale. județului, 
imediat ce starea de vegetație a 
permis, s-a trecut cu toate forțele la 
prășit Aceasta a făcut ca, în numai 
citeva zile, prașila I mecanică să fie 
efectuată pe 1551 hectare, iar cea 
manuală — pe 369 hectare. Cit des
pre calitatea lucrărilor, relevant este 
aici exemplul cooperativei agricole 
Dimbâu, unitate care, in ultimii ani, 
prin producțiile realizate, a stîrnit 
multe ambiții in rîndul cooperati
velor agricole învecinate. „Faptul 
că pe unele parcele am realizat în 
anul precedent o producție medie 
de 19 983 kg porumb știuleți la hec
tar denotă că și aici se poate face 
agricultură — aprecia inginerul Li- 
ciniu Ioia, președintele cooperativei 
agricole. Și incă una de performanță. 
Drept care, in acest an avem ambi
ția să depășim 8 000 kg porumb la 
hectar, iar pe suprafețele în cultură 
intensivă — neirigablle. să reali
zăm chiar peste 20 000 kg porumb 
știuleți**. „Dacă la noi porumbul ara
tă „ca la carte** — ne-a precizat, la 
rîndul său, Tănase Bărbat, inginerul- 
șef al cooperativei agricole — aceasta 
este și o urmare a faptului că, la 6 
zile după semănat, am lucrat terenul 
cu grapa cu colți înclinați în vede
rea nivelării terenului și distrugerii 
buruienilor. I s-a adăugat o lucrare 
cu sapa rotativă, pentru spargerea 
crustei formate la suprafața solului 
in urma ploilor și dezvoltarea opti
mă a plantelor**. Urmarea : reali
zarea unor densități cuprinse între 
90 000—112 000 plante la hectar, care, 
în urma primei praștie mecanice și 
manuale (încheiate aici pe întreaga 
suprafață cultivată), a ajuns la

LOVRIN: O comună pe calea urbanizării

90 000 plante recoltabile pe fiecare 
hectar. Densitate pe care cooperato
rii de aici sint hotăriți să o păstreze 
pină la recoltat.

Demn de remarcat este însă că 
exemplul cooperatorilor din Dimbău 
a fost urmat, așa cum subliniam 
mai sus, și de cel din Tirnăveni, 
Cănești, Crăieștf, Deleni, Deaj și 
Mica, unde porumbul s-a dezvoltat, 
de asemenea, uniform, pe toate su
prafețele cultivate și este bine in- 

' treținut, prașila I (mecanică și ma
nuală) desfășurîndu-se pe ultimele 
suprafețe. O altă constatare : chiar 
și în unitățile din zona Reghinului, 
cu o climă și mai rece, porumbul 
este frumos și bine întreținut, coope
ratorii din Reghin, Batoș, Dedrad, 
Băla, Chiheru și Gurghiu anga- 
jindu-se incă din start intr-o fru
moasă competiție pentru calitate și 
lucru bine făcut.

Exemplul acestor unități trebuie 
urmat neîntirziat și de cele din alte 
consilii agroindustriale, in care, deși 
condițiile sint aceleași, prașila este 
mult întirzlată. Bunăoară, la data 
menționată, în unitățile din consi
liul agroindustrial Bahnea. prașila 
porumbului nu a fost efectuată decit 
pe 510 hectare din 3100 hectare 
cultivate, în cele din Fârăgău — pe 
700 hectare din 3 900 hectare, iar la 
Miercurea Nirajuluf — pe numai 
610 hectare din 3 600 hectare culti
vate. Iar pe ansamblul unităților 
agricole din județ prima prașilă a 
fost făcută doar în proporție de 15 
la sută. Firesc, se pune întrebarea ; 
de ce nu este urmat exemplul 
unităților agricole fruntașe ?

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

Domnului FRANCESCO COSSIGA
Președintele Republicii Italiene

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Italiene. îmi este plăcut să vă 
■ adresez călduroase felicitări, împreună eu cele mai bune urări de fericire, 

de progres și prosperitate poporului italian prieten.
Exprim convingerea că tradiționalele relații de prietenie româno-italiene 

se vor dezvolta pe mai departe in interesul celor două țări ale noastre, al păcii și colaborării in Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Primul-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România. Con
stantin Dăscălescu. a adresat o tele
gramă președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Italiene. Amin- 
tore Fanfani. cu ocazia aniversării 
zilei naționale a acestei țări, prin

care ii transmite cele mai călduroa
se urări de sănătate și- fericire. îm
preună cu dorința ca relațiile dintre 
cele două țări și popoare să se dez
volte în continuare, pe multiple pla
nuri. in avantajul lor reciproc, al 
păcii și colaborării internaționale.

Comună Lovrin. ju
dețul Timiș, cunoscută 
pină nu de mult prin 
unitățile sale agricole 
mari producătoare de 
cereale, plante tehni
ce si 
prin 
toare 
pășit ....
lea industrializării și 
urbanizării.

în comună a fost 
creată o secție a cu
noscutei întreprinderi 
„Electromotor" Timi
șoara. unde citeva 
sute de localnici, in 
special tineri, care 
înainte făceau naveta 
la oraș, produc acum 
motoare electrice des
tinate in exclusivitate 
exportului. Ca urmare 
a stăpinirii meseriilor 
din nomenclatorul con
structorilor de mașini 
electrice, aici a fost 
pusă în funcțiune re
cent o nouă linie teh
nologică pentru fabri
carea de motoare e- 
lectrice cu parametrii 
tehnico-funcționali și 
economici superiori 
destinate, de aseme
nea. exportului.

în același timp, au 
căpătat amploare in
dustria mică si pres
tările de servicii, sec
toare in care sint ti

legume, ca și 
puternice sec- 
zootehnice. a 

ferm și pe ca-

cupați in prezăit alte 
sute de localnic. Con
siliul popular conunal, 
cele trei cooperative 
agricole, ca și «opera
tiva de producte, a- 
chiziții și desfeere a 
mărfurilor și-ac orga
nizat echipe dț con
structori. astfe: incit 
cea mai mare tarte a 
noilor obiectivi eco- 
nomlco-soclale e rea
lizează in regi pro
prie. în comnă au 
fost înființate teliere 
de tăbăcit Si vopsit 
piei, de cojocăie. de 
confecționat acoșe, 
fete de masă : arti
cole de maroclnărie, 
de țesut 
croitorie.
reparat 
zoare si .. 
electrice de uz asnic. 
un autoservice tc. O 
dată cu sporire for
ței economice a omu- 
nei s-au înmult și 
dotările social <il tu
rale. care asigur con
diții de trai tot mai 
bune. La cele pee 120 
apartamente conduite 
pină acum, in care 
locuiesc mecaniitori, 
specialiști și aii oa
meni ai munci din 
unitățile agricol și 
industriale, anul ces- 
ta se vor mai atuga

covore. de 
timplâie. de 
radio-elevi- 
alte rticole

alte 24. O grădiniță cu 
120 locuri, statia de 
epurare a apelor re
ziduale. canalizarea 
străzii principale, ex
tinderea rețelei de a- 
limentare cu apă sint 
alte obiective date re
cent în folosință. Dar 
realizarea care consti
tuie fala locuitorilor 
acestei comune este 
baza de tratament și 
agrement care valo
rifică efectele tera
peutice ale zăcămin
telor de ape minera
le si sodă. Un bazin 
acoperit. vane. un 
ștrand termal de di
mensiuni olimpice stau 
la dispoziția localnici
lor si a vizitatorilor, 
atit vara, cit și iarna. 
Pentru oaspeți, ca
zarea este asigurată in 
camere cu cîte 2 pa
turi prevăzute cu tot 
confortul. Dar la Lo
vrin apa geotermală 
are și o întrebuin
țare economică : toa
te blocurile noi de lo
cuințe. spitalul, școa
la, celelalte unităti e- 
conomico-aociale fo
losesc pentru încălzi
re această șursă de e- 
nergie. economlsin- 
du-se mari cantități 
de combustibil. (Cezar 
Ioana).

Organizarea superiară a muncii
(Urmare din pag. O
mult prea lung, .care nu servește ni
mănui, nici chiar celor care se com
plac in asemenea situații. Nu de pu
ține ori in unele întreprinderi se 
află concomitent diferite organe de 
control care nu țin cont in mod re
ciproc de concluziile la care ajung, 
deși problemele analizate sfnt foarte 
apropiate ca tematică și puncte de 
referință. Așa, de pildă, se urmăreș
te separat pentru activitatea de re
parații și aceea de investiții aprovi
zionarea cu o serie de materiale și 
subansamble, deși acestea sint livra
te de aoelași furnizor și, ceea ce este 
mai surprinzător, nu in puține ca
zuri se ajunge la concluzii diferite 
cu privire la cauzele unor restante 
sau se stabilesc termene suprapuse 
pentru recuperarea acestora, care 
evident că nu vor putea fi respec
tate.

Iată de ce este absolut necesar ca 
ministerele, centralele industriale ca 
titulare de plan, care poartă direct 
răspunderea pentru realizarea pla
nului Ia toți indicatorii, să ia măsuri

hotăie — așa cum s-a cerut la re- 
centaredință a Comitetului Politic 
Exectv al C.C. al P.C.R. — in ve- 
dereaeliminării lipsurilor manifes
tate, recuperării răminerilor in 
urmă îmbunătățirii întregii activi
tăți, ntru întărirea ordinii și dis- 
ciplimin toate domeniile, astfel in
cit să asigure îndeplinirea in bune 
condiția prevederilor de plan pe 
anul 17. Fără îndoială, pentru a- 
ceasta ebuie să se promoveze me
tode sie, moderne, eficiente de 
conduce a activității economice. în 
întreprieri. la nivelul județelor, al 
ramuri) există structuri democra
tice traice, viabile, menite sâ asi
gure stularea și valorificarea spi
ritului inițiativă al muncitorilor, 
al ingirilor. tehnicienilor, al tutu
ror oamilor muncii. Esențial este 
ca toatoceste organisme, la toate 
eșaloanr organizatorice, sâ mani
feste ncimă răspundere, să își 
coordont eforturile pentru reali
zarea inele mai bune condiții, la 
un inalt vel calitativ a tuturor sar
cinilor cplan.

întimplări din
(Urmare din pag. I)
iubită care, aveam să ne 
convingem la fața locului, 
era sănătoasă tun dar... se 
căsătorise cu trei zile în 
urmă și-1 lăsase pe acesta 
mofluz. Răzbunare, 
zice ! Dar ce vină 
„Salvarea** dacă nu 
ințeles ? Ne-a „costat 
tractla'* o 
ales timp 
al celor 
apeluri și 
ajutor.

Iată de ee v-am ruga să 
transmiteți unor aseme
nea indivizi. prin in
termediul ziarului, apelul 
nostru la mai multă serio
zitate in acest sens. Vedeți, 
cel cu gluma proastă de 
care aminteam și-a pus. 
pentru 5 minute, fosta iu
bită intr-o situație penibilă 
și prin asta crede că s-a 
răzbunat. Dar „cuțitul răz
bunării'* a lovit mai adine 
cu celălalt tăiș : cu tăișul 
îndreptat către oamenii 
care, intr-adevăr, aveau 
nevoie de salvare.

Vorbind despre cine 
cheamă „Salvarea**, poate 
ar trebui să 
cum. „Dacă nu vii în cinci 
minute, ti-arăt 
•înt !“, a fost interpelată, 
telefonic. în prezenta noas
tră. asistenta Aurelia Par- 
tenie. care se interesa, 
profesional, de simptomele 
bolii. „Veniti, moare 
omul 1“ — sună un apel. 
„Ce simte ?** — își face 
dispecerita meseria. „Moa
re. n-auziti 7“ ; „Alo. Sal
varea ? Fiul meu a înghi
țit cerneală !“ „Salvarea 7 
Veniti cu un medic care 
să se urce la 6 metri inăl- 
tlme“. (Ce-a fost asta, in- 
trebăm ? „La o întreprin

veți 
are 

s-au 
dis- 
mai 

vital 
lansaseră

cursă, dar
din timpul
care ____
aveau nevoie de

spunem $1
eu cine

BOTOȘANI: Unii termină prășitul, alții nu
Valea Șiretului, vast amfiteatru al 

muncii, dens punctat din prim-plan 
și pină In zare de prezența locuitori
lor satelor in campania de întreți
nere a culturilor. La Bucecea, Virfu 
Cîmpului și mai departe spre nord, la 
Cîndești. Mihăileni și Dersca, în alte 
zone ale județului Botoșani se con
stată o participare activă a coopera
torilor Ia prășitul porumbului, a ce
lorlalte culturi.

„Zilele acestea sint hotărîtoare 
pentru încheierea prașilei la porumb, 
afirma Dumitru Țuca, primarul co
munei Mihăileni. De ritmul susținut 
al lucrului depinde nivelul recoltelor 
viitoare. în felul acesta gindește fie
care cooperator și prezența la muncă 
este dovadă. Este încă important să 
nu neglijăm aspectul acesta : parti
ciparea la lucru este în bună măsură 
condiționată de felul sistematic în 
care factorii de răspundere asigură 
larga mobilizare a oamenilor, buna 
organizare a muncii**.

Măsurile stabilite sint aplicate În
tocmai. La C.A.P. Cîndești. comuna 
Mihăileni, în sola „Ciorăscu** și pe 
cele din preajma satului Talpa, atit

prașila mecanică, precum și cea 
manuală la porumb se desfășurau 
susținut. Așa cum afirmau tovarășii 
din conducerea cooperativei, perma
nent se află la cîmp peste 1 200 de 
oameni la lucru, iar în campaniile 
de virf sint mobilizați încă 200 oa
meni din activități industriale și de 
prestări de servicii și din personalul 
tehnico-administrativ. De asemenea, 
vin în ajutor și cei 180 de muncitori 
de pe șantierul acumulării de apă 
Rogojești pe Șiret.

Activitatea bine organifttă a de
terminat desfășurarea rapidă a lucră
rilor de întreținere și în consiliile 
agroindustriale Ripiceni, Sulița, cele 
mai avansate la prășitul porumbului.

Unii termină prașila, dar alții nu 
au pus incă mina pe sapă. 
Așa e la ferma mixtă nr. 2 Ionășeni 
a I.A.S. Dorohoi (șef de fermă Va- 
sile Gurzu). Paradoxal, dar aici nu 
se cunoaște situația lucrărilor. 
„Avem cam 60 hectare cultivate cu 
rădăcinoase, 70 hectare de porumb...** 
ne prezenta din memorie situația in
ginera Viorica Grigoraș. „O situa-

GIURGIU: Acum

Județul Giurgiu beneficiază. In 
continuare, de condiții agrometeoro- 
logice favorabile dezvoltării viguroa
se a culturilor prăsitoare, dar care, 
in același timp, stimulează atît creș
terea buruienilor, cit și formarea 
crustei. în aceste condiții, pe baza 
măsurilor stabilite de comitetul ju
dețean de partid, în marea majori
tate a unităților agricole se acțio
nează energic pentru efectuarea la 
timp si de bună calitate a prasile- 
lor manuale si meaanice la sfecla 
de zahăr, floarea-soarelui si porumb, 
culturi care dețin ponderea în a- 
gricultura județului, insumind a- 
proape 100 000 hectare. Așa după 
cum sintem informați de la direc
ția agricolă județeană, pină dumini
că seara, prima prașilă la floa
rea-soarelui s-a încheiat, iar la po
rumb această lucrare s-a executat pe 
74 la sută din suprafață mecanic și 
100 la sută manual. în foarte mul
te unităti agricole a început si se 
desfășoară pe un front larg si pra- 
Silele a doua manuală și mecanică, 
la sfeclă și floarea-soarelui.

La C.A.P. din Clejani. spre exem
plu. Nicolae Isidor. președintele uni
tății, era satisfăcut pentru calitatea 
prășitului mecanic la porumb exe
cutat de către mecanizatorii Con
stantin Scarlat si Ion Radu. „Pen
tru a stimula dezvoltarea viguroa
să a plantelor, o dată cu prășitul fa
cem si fertilizarea fazială — ne spu
ne interlocutorul nostru. Este vorba

plantele au nevoie 
corespunzătoare 

de folosirea a 200 kg îngrășăminte 
complexe la hectar, tn acest scop, 
flecare cultivator este prevăzut cu 
fertilizator, iar pentru administrarea 
corectă a îngrășămintelor si pentru 

- ........ ..........................numai cua ocroti plantele lucrăm 
viteza I“.

Aflăm, de altfel, că în 
județean pentru obținerea 
ductil de 20 tone știuleți __ ____
s-a prevăzut ca pe întreaga supra
față cultivată cu porumb să se facă, 
o dată cu prașila I mecanică, și fer
tilizarea fazială. Din păcate insă a- 
cest obiectiv nu s-a realizat pină a- 
cum decit pe 15 000 hectare, deși, așa 
dună cum am văzut, prașila I me
canică a ajuns deja la 74 la sută din 
suprafață. Care este cauza ? îl în
trebăm pe inginerul Mihai Miron, di
rectorul cU producția vegetală de la 
direcția agricolă județeană. „în ca
drul programului de fertilizare fa
zială la porumb, in unele unităti nu 
am reușit să administrăm nici un 
kilogram de îngrășăminte chimice — 
ne-a spus interlocutorul nostru. 
Sintem hotărîti să facem acest lu
cru o dată cu efectuarea prașilei a 
Il-a mecanice. Dar. cu o condiție. $i 
anume, ca și furnizorii noștri să ne 
livreze urgent cantitățile de ingrâ-

programul 
unei pro- 
la hectar

vremea
viața oatmilor care salvează vieți omenești
dere — un accict de 
muncă la podul rut. ne 
răspunde doctorltălarie- 
ta Bînă. Am urcat- sca
ra pompierilor. cuH) de 
oameni adunați ijur... 
Mărturisesc ...tnism 
n-am mai făcut pină 
atunci, niciodată...)..Alo, 
Salvarea, avem 
congelat !“ ( 
asta ? întrebăm. 
Unul 
gorifer 
ieși**), 
cineva 
pat !“

— E

.«a un>m.„ 
(— Cumvine 

„iplu. 
s-a introdus fri- 
și n-a maljtut 
Altădată : „îițl, 
bolnav a căzdin

impresionată. Mă certai cu 
mama, nu știui că pot s-o 
omor...

— Biata femeie, a trăit 
numai intr-o ceartă toată 
viața, intervine o cumătră, 
I-a făcut bărbatului sase 
fete și el mereu a vrut 
băiat si mereu s-au certat 
din asta. (Malițioasă). Acu. 
dacâ-au crescut fetele, se 
ceartă si ele cu mama si 
o necăjesc !

— Nu te mai necăjesc, 
mumă, cit oi trăi, izbuc
nește fata, și duce la buze 
mina veștedă care a cres
cut-o si a dezmierdat-o.

— Să ai parte de sănă
tate, muică — ii spune 
bătrîna femeii de la „Sal
vare**. Cum mi-ai adus șl 
mie sănătate I

Ieșim repede din casa 
in care cu un sfert de oră 
in urmă fîlfiise spaima 
mortil.

— Se poate muri 
asta ! — o întrebăm 
Aurelia Partenie.

— Se poate muri — 
punde meditativ. Asa 
dacă gestul acela 
ar fi încheiat cearta înain
te de a Începe, nu mal 
era nevoie de noi. Noroc 
că femeia are o inimă 
puternică, sănătoasă...

Toți care avem 
asa cum îi avem. ____
cicălltori. uitind că sintem 
poate, la rîndul nostru,
mame și tați, haideți să 
ducem la buze miinile
veștede care ne-au dez
mierdat si ne-au crescut
înainte de a nu ft tirziu...
înainte de a nu fi nevoie

Sau de a 
prea tirziu

_ de... Salvare
— Deseori, da. Dar-au 

consultat la 06 șl tru 
pisică, și pentru ele 
bolnav... (Parcă au in 
receptor : „Alo. Sal^a, 
veniti urgent, tușeștoj- 
sica !'*).

Dincolo de aceste me, 
sint oamenii. Unii <-e 
ei bolnavi, foarte boii. 
Alții, mai mult bolnav- 
chipuiți. Alții brusc ti 
de o situație de 
după care, fără primi
tor competent, ar ave, 
suferit... însoțim asist, 
la un astfel de caz. E 
nosticul ? Nevroză de 
tuatie. Femeia in alb 
face datoria cu const 
ciozitate. ia tensiunea 
pulsul, pune fel de fel 
întrebări.

— Măicuță, dumne 
te-ai certat cu cineva ?

— Sint bolnavă, man 
n-am putut vorbi, mi 
încleștaseră fălcile. î 
vîjiie capul, crezui că mo:

— Da, măicuță, iți f_____
două injecții și te fade ..SalVare7*. " 
bine, dar dumneata te-nu fi tirziu. 
certat cu cineva mai imehiar și așa... 
inte—, , , , . ...Am aruncat. In această

— Așa e — intră in diSprimă parte a anchetei 
cutie una din fiice. vizibloastre 0 prfvlre numai

din 
pe

răs- 
cum, 

simplu

părinți, 
uneori

pe fereastra albă dinspre 
arena pe care se dispută 
lupta cea mai dramatică 
pentru viată. Lupta con- 
tracronometru a oamenilor 
de la „Salvare**. Luptă 
dramatică, fără început și 
sfirșit, cu multe victorii, 
dar și cu tnfrîngeri. cu 
eforturi, dar și cu satis
facții, o luptă pentru care 
toate florile din lume nu 
i-ar putea răsplăti pe pro
tagoniști. Toate florile din 
lume 7

— O să vă mirați 1 Nu mi 
s-a spus o dată în viată 
mulțumesc 1 
riștil", luăm 
stare gravă, 
mul ajutor. .. __
spital, pe miinile 
liștllor. Uneori, din __
pasiune sau Interes profe
sional. urmărim de de
parte foștii pacienti. pînft 
aflăm de vindecarea lor. 
$i ne bucurăm ca niște 
rubedenii uitate.

E ciudat. Rememorăm 
situații din viata noastră. 
Și așa e. Cum o chema pe 
asistenta care te-a spriji
nit tot timpul in „Salva
re". ca să nu simți hurdu
căturile pe drumul către 
spital 7 Cum o cheamă pe 
doctorița care a 
targă. cot la cot 
rul și cu 
Amnezie 7 
rostit _ _ __
nuiește. Dar „Salvarea** no 
e supărată pe noi. Se zic» 
că suferința e cgois’ă. 
Altruismul e apanajul sal
vatorilor.

— Alo 2 06 ? Vă 
mim pentru tot. in 
tuturor.

Alte aspecte din 
acestor minunați oameni, 
intr-un număr viitor al 
ziarului.

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 2 iunie (ora 21) — 5 iunie 
(ora 21). tn tară : Vremea va fi pre
dominant frumoasă, in regiunile din 
sudul țârii, unde cerul va fl variabil 
?1 vor cădea averse izolate de ploaie, 
n celelalte zone, vremea va fl in ge

neral instabilă, cu cerul temporar no- 
ros șl vor cădea ploi locale, care vor

Noi. „salva- 
oamenli in 
le dăm pri
it ducem la 

specia- 
com-

încă
Nu 1 

nume. Nu

cărat la 
cu sofe-
cineva 7 

Nu s-au 
se obis-

multu- 
n urnei a
munca

în aceste zile de început de iunie, 
pe zidurile tuturor localităților 
italiene pot fi văzute tradiționale 
afișe cu culorile naționale. Ele evo
că, in fiecare an, un eveniment de 
amplă rezonantă in viața poporului 
italian — aniversarea zilei procla
mării Republicii Italiene. în urmă 
cu 41 de ani, prin referendumul 
care s-a desfășurat la 2 iunie 1946. 
italienii s-au pronunțat în mod 
ferm pentru instituirea formei de 
guvernămint republicane, pentru 
dezvoltarea Italiei pe calea demo
crației și progresului social. Procla
marea republicii s-a înscris ca o 
continuare directă și o încununare 
a lupbej de rezistentă a forțelor 
populare și patriotice împotriva 
dictaturii fasciste și ocupației na
ziste. pentru libertate si progres.

Anii care au trecut de la acest 
eveniment au insemnat pentru po
porul italian ani de susținute 
eforturi, materializate intr-un șir 
de realizări ce au făcut ca Italia să 
se situeze printre țările avansate 
din lume din punct de vedere eco
nomic. într-o serie de ramuri ale 
industriei — construcțiile de ma
șini, chimia, electronica etc., — 
Italia ocupă poziții de frunte. Au 
fost înregistrate progrese și în re
giunile din sudul mai puțin dez
voltat. industria făcindu-și aici loc 
mai anevoios in peisajul unei eco
nomii traditional agricole.

Sărbătoarea de azi constituie un 
nou prilej de a evoca legăturile 
tradiționale de prietenie româno- 
italiene, bazate pe continuitatea de 
origine șt limbă, pe solidaritatea 
dintre exponent)! forțelor înaintate

ale celor două popoare in lupta 
lor pentru realizarea aspirațiilor 
lor de libertate și independentă, 
pentru formarea statelor naționale 
unitare. Avînd asemenea rădăcini 
in trecutul istoric, relațiile de co
laborare dintre România si Italia, 
așezate pe temelia principiilor 
respectării independentei și suvera
nității naționale. egalității in 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc, 
cunosc în prezent o continuă și 
multiplă dezvoltare. Un rol 
determinant in evoluția relațiilor 
româno-italiene. au avut-o intilni- 
rile și convorbirile la nivel inalt. 
documentele semnate cu aceste 
prilejuri dind puternice impulsuri 
conlucrării dintre cele două țări în 
toate domeniile de activitate. O 
atestă puternica amplificare a co
laborării economice, in ramuri de 
producție importante, cum sint con
strucțiile de mașini. metalurgie, 
chimie și petrochimie. Se cuvine, 
de asemenea, relevată lărgirea 
schimburilor în domeniile științei, 
artei, culturii și invățămintului. 
ceea ce contribuie la mai buna 
cunoaștere și apropiere dintre cele 
două țări și popoare. în același 
timp, Italia și România se pronun
ță pentru edificarea securității pe 
continentul nostru, acționează pen
tru asigurarea păcii in lume.

Răspunzind pe deplin intereselor 
reciproce, dezvoltarea continuă a 
relațiilor româno-italiene se în
scrie, fără îndoială, ca o contribu
ție importantă la întărirea păcii, 
securității si înțelegerii in Europa 
și in lume.

au pus mina pe sapă
tie operativă 7“ „O are contabila- 
șefă, care însă nu este de față“. Ce 
s-a lucrat deci nu e evidențiat nici
unde. Cit despre asigurarea cu forță 
de muncă și organizarea lucrărilor 
de campanie la ferma Ionășeni se 
procedează cu totul necorespunzător. 
Se aleargă după oameni prin satele 
îndepărtate. S-a întocmit repede un 
tabel cu 20—30 de oameni în majo
ritate de peste Șiret, din județul Su
ceava. Așa că din cele 70 hectare 
porumb care trebuiau prășite abia 
se împărțiseră pe oameni 32 hectare. 
Un stil de organizare a muncii de
fectuos. care e tolerat și de 
cei din conducerea întreprinderii. 
Ceva mai devreme trecuse prin fer
mă inginerul-șef, Dumitru Nichifor, 
care făgăduise să le trimită la pră
șit o clasă de elevi de la liceul agro
industrial Șendriceni, unitate destul 
de depărtată de ferma Ionășeni. Prea 
puțin ajutor, prea ineficientă contri
buția de la nivelul întreprinderii.

Euqen HRUȘCA 
corespondentul „Scinteii'*

de o fertilizare

săminte chimice la nivelul prevede
rilor din contract. Mă refer îndeo
sebi la Combinatul chimic din Tur- 
nu Măgurele, care, pină acum, ne-a 
livrat numai 3 040 tone îngrășămin
te cu fosfor, din cele 9 239 tone pre
văzute, și la Combinatul chimic din 
Năvodari, oare are deja o restanță 
fată de agricultura județului Giur
giu de peste 12 400 tone îngrășămin
te ne bază de fosfor**.

Din discuțiile purtate cu mai multi 
snecialiști din agricultura județului 
a rezultat clar că aceste îngrășămin
te chimice sint absolut necesare a- 
cum. pentru ca ele să fie aplicate 
neapărat o dată cu executarea pra- 
silel a doua mecanice. în caz con
trar. afirmă specialiștii, nu se mai 
poate conta pe eficienta acestor în
grășăminte. ceea ce nu trebuie să 
sa întimple. Așadar, furnizorii de 
îngrășăminte chimice, care au rămas 
restanțieri față de agricultura județu
lui Giurgiu, trebuie să înțeleagă că 
prașila se face cu sapa și cu cul
tivatorul. dar si cu îngrășămintele pe 
care ei trebuie să le livreze la nive
lul planificat.

Ion MANEA 
corespondentul „Scinteii"

fl sub formă de averse, însoțite pe 
alocuri șl de descărcări electrice. Vînt 
slab pină la moderat, cu Intensificări 
trecătoare tn nord, nord-estu) târli și 
zona de munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 4 și 14 grade, 
izolat mal coborlte tn depresiuni. Iar 
maximele între 14 șl 20 grade. In re
giunile din nordul țârii, și Intre 18 si 
26 grade In rest, local mai ridicate. 
Iu București : Vremea va fi predomi
nant frumoasă, cu cerul variabil, fa
vorabil ploii de scurtă durată. Vint 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila intre 10 și 14 grade, 
iar maximele intre 23 și 26 grade.

CARNET CULTURAL
BUZAU : Duminică. 31 mai, 

peste 15 000 de oameni au parti
cipat in amfiteatrul natural de la 
Gura Teghii Ia cea de-a 18-a edi
ție a serbării folclorice „Pe urme 
de baladă'*, vibrantă manifestară a 
unor frumoase tradiții creatoare 
de pe meleagurile buzoiene. A avut 
loc o bogată paradă a porturilor, 
cintecelor si dansurilor populare, 
prezentate de artiștii amatori din 
Gura Teghii, Chiojdu. Cătina, Ne- 
hoiui Calvini. Berea. Sirlu. de pe 
valea Rimnicului și din județele 
Prahova. Brașov. Covasna si Vran- 
cea. Balada haiducului Gheorghe- 
laș, așezată inspirat la temelia a- 
cestei manifestări, a cunoscut și in 
această ediție noi valențe interpre
tative. Ea a fost urmată de reci
taluri de cintece și versuri dedi
cate patriei și partidului. (Stelian 
Chiper).

CLUJ : Sub genericul „Cultură 
și civilizație**, la Cluj-Napoca s-a 
desfășurat manifestarea științifică 
tradițională „Zilele Institutului de 
istorie si arheologie**, la care au 
participat istorici si arheologi clu
jeni si din alte centre ale tării. Cu 
acest prilej au fost evocate viața și 

lui George Barițiu. de 
naștere se Împlinesc 175 
cadrul secțiunilor „Per- 
ale culturii românești**, 

ale culțurii istoriei 
„Cultură și societate in 

epoca medie**. „Cultură și societa
te în epoca modernă și contempo-

activitatea 
Ia a cărui 
de ani. în 
sonalităti • 
..Probleme 
vechi1*.
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Telejurnal
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Tineri la școala profesiunilor mi
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Teatru în serial (color). „Jocul 
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Victor Rebengfuc, George Oancea, 
Constantin Diplan, Ion Pavlescu, 
Matei Alexandru, Liliana Ticău. 
Stela Popescu, Monica Ghiuță. 
Adina Popescu. Matei Gheorghiu, 
Papi! Panduru, Petre Moraru, 
Marcel Iureș. Ion Manolescu. 
Gheorghe Pufulete. Adaptarea 
pentru televiziune și regia artis
tică Dan Necșulea. Partea a Il-a 
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ACTUAILflTATEA SIPOI^TDVĂ
Campionatul mondial universitar 

de handbal masculin
în patru orașe din tara noastră se 

dispută întrecerile celei de-a 10-a 
ediții a campionatului mondial uni
versitar masculin de handbal. în pri
ma zi, la Timișoara, in grupa A, se
lecționata României a întrecut cu 
scorul de 27—16 (14—8) echipa Bul
gariei. Golurile formației noastre au 
fost inscrise de Marian Dumitru (7), 
Dumitru Berbece (6), Doru Porumb 
(5), Adrian Ghimeș, Tudor Roșea, 
Petre Constantin (cîte 2), Măricel 
Voinea, Ion Mocanu și Ștefan Con
stantin. Principalii realizatori ai 
echipei Bulgariei au fost Milen Ata
nasov (6) și Valentin Marinov (5). 
în celălalt joc al grupei : Elveția — 
Nigeria 17—16 (7—8).

Alte rezultate din prima zi : grupa 
B (la Cluj-Napoca) : Polonia — Ma
roc 22—17 (14—7) ; Iugoslavia —
Turcia 24—17 (10—7) ; grupa C (la 
Iași): S.U.A. — Israel ,22—15 (9—3); 
U.R.S.S. — Japonia 30—16 (14—6) ;
grupa D (la Galați) : Ungaria — 
Coreea de Sud 25—23 (14—11) ;
R. F. Germania — Austria 18—17 
(8-8).

grupa A, selecționata României a ob
ținut a doua victorie consecutivă, 
ciștigind cu scorul de 36—19 (17—7) 
partida disputată în compania for
mației Elveției.

Golurile echipei române au fost 
marcate de Dumitru Berbece. Petre 
Constantin (cite 8), Măricel Voinea 
(5). Adrian Ghimeș (4), Tudor Roșea, 
Marian Dumitru (cite 3), Ion Mo- 
canu, Doru Porumb (cîte 2) și 
George Dogărăscu. Golgheterii for
mației elvețiene au fost Markus Lau- 
ber (5), Roman Caniga și Hans Hess 
(cîte 4).

în celălalt joc al grupei, repre
zentativa Bulgariei a dispus cu 
30—17 (13—7) de echipa Nigeriei.

Alte rezultate din ziua a doua

Ieri, in cea de-a doua zi a cam
pionatului mondial universitar mas
culin de handbal, la Timișoara, in

_  _____  a 
preliminariilor : grupa B (la Cluj- 
Napoca) : Iugoslavia — Maroc 30—24 
(16—12) ; Polonia — Turcia 24—19 
(13—10) ; grupa C (la Iași) : U.R.S.S. 
— Israel 25—13 (13—7) ; Japonia — 
S.U.A. 22—19 (12—9) ; grupa D : (la 
Galați) : Ungaria —, R. F. Germania 
26—17 (13—6) ; Coreea de Sud — 
Austria 33—25 (12—12).

Astăzi sint programate ultimele 
meciuri din grupele preliminare.

(Agerpres)
Comportare remarcabilă a sportivilor noștri 

Ia campionatele mondiale de popice pentru juniori
La campionatele mondiale de po

pice pentru juniori, desfășurate in 
orașul vest-german Ingelheim, spor
tivii români au avut o comportare 
remarcabilă, cucerind patru medalii, 
dintre care una de aur. două de ar
gint și una de bronz.

Titlul mondial a fost ciștigat de 
Adriana Antonesei și Maria Șopte-

HALTERE : Juniorii români

rean, învingătoare în proba feminină 
de perechi, cu un total de 869 punc
te. Medaliile de argint au fost obți
nute de cuplul Liliana Băjeparu — 
Elena Birnaz in proba de perechi și 
de echipa feminină, iar medalia de 
bronz a revenit Adrianei Antonesei, 
clasată pe locul trei in proba indi
viduală.

din nou printre medaliați 
la campionatele mondiale și europene

rană**, „învătămint și cultură** s-au 
prezentat comunicări care au evi
dențiat o serie de probleme majo
re ale Istoriei noastre naționale, 
rod al cercetărilor științifice din 
arhive, biblioteci si descoperiri ar
heologice din ultimul timp. (Marin 
Oprea).

în orașul Băilești s-aDOLJ. ... _____ ,v.. „ „
desfășurat concursul interjudetean 
dp muzică populară și ușoară sub 
genericul „Primăvara băileșteană", 
aflat in acest an la cea de-a X-a 
ediție. Circumscrisă Festivalului 
national „Cîntarea României", a- 
ceastă tradițională manifestare 
cultural-artistică a reunit concu- 
renti din mai multe zone ale tării 
și s-a constituit intr-un fericit pri
lej de valorificare si popularizare 
a folclorului, de stimulare a crea
ției de muzică ușoară. (Nicolae 
Băbălău).

VASLUI. în mai multe localități 
din județul Vaslui, timp de o săp- 
tămină. a avut loc. in organizarea 
bibliotecii județene și a centrului 
de librării, cea de-a IX-a ediție a 
..Salonului cărții**. Dedicate impli- 
nlrii a 120 de ani de la apariția 
revistei ..Convorbiri literare**, ma
nifestările din a "est an ale salo
nului au cuprins bogate expoziții 
de carte social-politică și beletris
tică. prezentări și lansări de cărți 
în prezenta unor scriitori din 
București și Iași, recitaluri literar- 
muzicale. (Petru Necula).

La Campionatele mondiale și eu
ropene de haltere pentru juniori 
desfășurate la Belgrad, in limitele 
categoriei supergrea sportivul român 
Augustin Culici a obținut medaliile 
de bronz la totalul celor două stl- 
’ ■ 365 kg (165 kg plus 200luri — cu

kg) și la stilul aruncat, cu 200 kg.
Pe primul loc s-a clasat concu

rentul bulgar Krastan Krastanov — 
cu 397,5 kg (170 kg plus 227,5 kg), 
iar locul doi a fost ocupat de Alek- . 
sandr Levandovski (U.R.S.S.) — cu 
395 kg (180 kg plus 215 kg).

FOTBAL : Campionatul diviziei A
meciuri desfășurate du- 

cadrul etapei a 29-a a 
........................................ l la fotbal

Cele
minică __ _
campionatului diviziei A ____
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Rapid — Sportul studențesc 
1—0 (0—0). S.C. Bacău — Steaua 2—2 
(0—0). F.C.M. Brașov — Flacăra
Moreni 0—1 (0—1), F.C. Olt — F.C. 
Argeș 1—0 (0—0), Gloria — Oțelul 
Galați 0—0. Universitatea Cluj-
Napoca — Petrolul 3—0 (2—0). Jiul 
— Universitatea Craiova 3—0 (0—0), 
Chimia — Victoria București 0—0. v»,—... . -Dinamo —

încheiat la

opt 
in

Disputat. simbătă, meciul 
Corvinul Hunedoara s-a 
egalitate 3—3 (3—1).

*
BOX. în primul tur al C__ „1__

telor europene de box de la Torino, 
la categoria semimijlocie, pugilistul 
român Ștefan Drișcu l-a învins la 
puncte, cu o decizie de 5—0. pe po
lonezul Jacek Olejcniczak. în limi
tele aceleiași categorii. Vasili Șișov 
(U.R.S.S.) l-a întrecut la puncte pe 
Laurent Boudouani (Franța), Iar An
gel Stoianov (Bulgaria) a dispus la 
puncte de William Walsh (Irlanda).

ATLETISM. Proba feminină de 
800 m din cadrul concursului atletic 
internațional de la Riga a fost 
cîștigată de românca Viorica Beclea 
cu l'59"53/100, in timp ce coechipiera

Campiona-

în clasament continuă să conducă 
echipa Steaua cu 50 puncte, urmată 
de formațiile Dinamo (41 puncte) și 

■''*-*—------- 35 puncte),
programată

Victoria București — 
Următoarea etapă este 

pentru miine, 3 iunie.
• în finala competiției Internațio

nale de fotbal „Turneul Marelui 
Zid'* de la Shanghai, echipa engleză 
Watford a întrecut cu scorul de 2—0 
(după prelungiri) selecționata R.P. 
Chineze. în partida pentru locul 3, 
echipa română de tineret a dispus 
cu 2—0 de selecționata provinciei 
Liaoning.

★
sa Livia Meheș s-a situat pe locul 
intii in proba de aruncare a greutății 
cu rezultatul de 19.23 m.’ • în cadrul 
unui concurs internațional desfășurat 
la Sofia, alteta româncă Iolanda 
Oanță a cîștigat proba de 400 m, cu 
timpul de *........ ““
triplu-salt, 
stabilit un 
17,81 m. • 
desfășurat_ _____  ,__________ „
cehoslovacul Jan Zelezny a stabilit 
un nou record mondial in proba de 
aruncare a suliței : 87.66 m. Vechiul 
record (85.74 m) aparținea vest-ger- 
manului Klaus Tafelmeier.

51”44/100. în proba de 
bulgarul Hristo Markov a 
nou record european : 
Cu prilejul unui concurs 
la Nitra (Cehoslovacia),



Schimb de mesaje 
intre secretarul general al P.C.R.

$1 secretarul general al C.C. al P.C. Peruan
LIMA 1 (Agerpres). — Un cordial 

schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și 
Jorge del Prado, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist Peruan, 
a avut loc la Lima.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către secretarul ge
neral al C.C. al P.C. Peruan a to
varășului Neculai Agachi, membru al 
C.C. al P.C.R., care a reprezentat 
Partidul- Comunist Român la lucră

rile celui de-al IX-lea .Congres al 
Partidului Comunist Peruan.

★
La Lima au continuat lucrările 

celui de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Peruan.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. repre
zentantul P.C.R, a adresat un cald 
salut tovărășesc, împreună cu cele 
mai bune urări de succes delegaților 
la congres, comuniștilor peruani, cla
sei muncitoare din Peru.

Acțiuni și luări de poziție pentru 
încetarea cursei înarmărilor

ORIENTUL MIJLOCIU
• Premierul libanez, Rashid Karame, ți-a pierdut viața în urma 
unui atentat • Evoluția situației din Liban • Luări de poziție 

privind o conferință internațională de pace

*

Medicii se pronunță pentru lichidarea completă 
a arsenalelor atomice

MOSCOVA. — S. Morcovescu 
transmite : La Moscova s-au în
cheiat lucrările celui de-al VII-lea 
Congres al mișcării internaționale 
„Medicii lumii pentru preîntîmpi- 
narea unui război nuclear". Au 
participat peste 2 500 de reprezen
tanți din 60 de țări, între care și 
România.

1

*

Au fost dezbătute consecințele 
unui război nuclear pentru viața 
pe planeta noastră, exprimîndu-se 
opinii ferme contra cursei nesăbui
te a înarmărilor. Congresul a adop
tat o declarație prin care se pro
nunță pentru lichidarea completă a l 
arsenalelor nucleare.

„Să fie eliminate rachetele cu rază medie de acțiune

*

*

*
î î
I 
I 
I

I
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I 
I
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din Europa!"
pean de arsenalele nucleare. în- 
tr-Q alocuțiune rostită la Bonn, 
Vogel s-a pronunțat în favoarea 
retragerii totale a rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune și 
a rachetelor operativ tactice din 
Europa.

BONN. Președintele fracțiunii 
Partidului Social-Democrat din 
Bundestagul vest-german, Hans 
Jochen Vogel, a cerut guver
nului de la Bonn să abordeze în 
mod pozitiv recentele propuneri în 
domeniul dezarmării și să sprijine 

ț ideea eliberării continentului euro- 
J In vederea încheierii unui acord
/ de încetare a experiențelor nucleare
? GENEVA. Andranik Petrosianț, 
\ șeful delegației sovietice la nego

cierile sovieto-americane de la 
Geneva, președintele Comitetului 
de Stat al U.R.S.S. pentru folosi
rea energiei atomice, a apreciat că 
semnarea unui acord de încetare a 
experiențelor nucleare ar constitui 
un aport însemnat la frinarea 
cursei înarmărilor, ar contribui la 
însănătoșirea situației internațio
nale și Ia Întărirea încrederii intre 
state, • relatează agenția T.A.S.S.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Primul 
ministru al Libanului, Rashid Kara
me, a încetat luni, din viață în urma 
unui atentat. Potrivit agențiilor de 
presă, in cursul unei călătorii cu 
elicopterul din orașul nord-libanez 
Tripoli spre Beirut, la bord s-a pro
dus o explozie, premierul fiind grav 
rănit. Transportat de urgență la un 
spital din apropierea capitalei liba
neze, Rashid Karame a decedat.

La bordul elicopterului se mai 
aflau ministrul de interne, Abdulla 
Rassi, și alte trei persoane, care au 
fost rănite.

Președintele țării, Amin Gemayel, 
a ordonat constituirea unei comisii 
însărcinate cu investigarea cazului.

Sub conducerea președintelui Ge
mayel, a avut loc o reuniune în ca
drul căreia au fost examinate cir
cumstanțele morții premierului, in
formează agenția MEN. Consiliul 
Național al Apărării a fost, de ase
menea, convocat in ședință de urgen
tă. in timp ce zone din sectorul de 
vest al Beirutului au fost supuse 
unor bombardamente puternice de 
artilerie de către forțe a căror apar
tenență nu este precizată — infor
mează agenția KUNA.

DAMASC 1 (Agerpres). — Guvernul 
sirian a condamnat asasinarea pri
mului ministru libanez. Rashid Ka
rame. într-o declarație adoptată în 
urma unei ședințe a cabinetului, se 
arată că atentatul la viața premie
rului libanez este rezultatul unor ac
țiuni îndreptate împotriva poporului 
libanez, a luptei pentru înțelege
re națională, informează agenția 
T.A.S.S.

★
Forțele libaneze de rezistență Îm

potriva ocupației israeliene din sudul 
Libanului au întreprins duminică un 
puternic atac asupra pozițiilor trupe

lor de ocupație și aparținînd așa-zisei 
Armate a Sudului Libanului (A.S.L.), 
creată și finanțată de Israel, din re
giunea Jabal Safi, de la limita „zo
nei de securitate". Forțele libaneze 
de rezistentă ău angajat puternice 
lupte cu trupele de ocupație. în tim
pul cărora au fost capturate un mi
litar al A.S.L. și un transportor cje 
trupe blindat.

După această operațiune, elicopte
rele și artileria israeliană au bom
bardat regiunea timp de 10 ore, pro- 
vocind numeroase victime. Luptă
torii libanezi au doborît un avion 
israelian fără pilot.

LONDRA 1 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Israelului, Shi
mon Perea, a declarat .că „este gata 
să înceapă negocieri cu iordanienii 
și palestinienii" și a apreciat că o 
conferință internațională de pace In 
Orientul Mijlociu „ar trebui să 
Înceapă cu o agendă deschisă, fără 
un plan dinainte stabilit". într-un 
interviu acordat unui post de tele
viziune britanic, citat de agenția 
A.P.A.. Shimon Peres a apreciat, 
totodată, că. in prezent, „există o 
șansă fără precedent de a instaura 
pacea, și ar fi o tragedie dacă 
aoeastă șansă nu va fi folosită".

ROMA 1 (Agerpres). — Primul 
ministru al Israelului. Yitzhak Sha
mir, la rindul său. aiafirmat. într-un 
int'erviu acordat zianilui italian „La 
Republica", că nu este dispus să 
cedeze nici măcar un metru pătrat 
din teritoriile arabe ocupate de pe 
malul de vest al Iordanului șl Gaza, 
dar că dorește să se ajungă la pace 
cu arabii și la soluționarea proble
mei palestiniene prin contacte di
recte cu Egiptul și Iordania, fără a 
se organiza o conferință de paoe 
asupra Orientului Mijlociu, transmite 
agenția ANSA.

Intîlnire cu prilejul celei 
de-a 750-a aniversări 

a orașului Berlin•
BERLIN 1 (Agerpres). — în ca

pitala R.D. Germane a început luni 
o întilnire a primarilor din 160 de 
orașe din peste 80 de țări, organi
zată cu prilejul celei de-a 750-a a- 
niversări a primei atestări documen
tare a orașului Berlin. întrunirea are 
loc sub deviza „Politica in slujba 
păcii și bunăstării oamenilor". Din 
România participă o delegație a mu
nicipiului București, condusă de to
varășul Constantin Olteanu. prima
rul general al Capitalei.

ȘEDINȚA BIROULUI POLITIC AL C.C. AL P.C.U.S.
A fost examinat cazul avionului aparținind unui aeroclub 

din R.F.G. care a violat spațiul aerian al U.R.S.S.
MOSCOVA 1 (Agerpres). — I.a 

Moscova a avut loc ședința Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S. consa
crată examinării împrejurărilor in 
care s-a produs violarea spațiului 
aerian al U.R.S.S. de către un avion 
al unui aeroclub din Hamburg 
(R.F.G.), relatează agenția T.A.S.S. 
S-a stabilit că. deși avionul a fost 
detectat de mijloaoele apărării anti
aeriene sovietice cînd se apropia de 
frontiera de stat a UIR.S.S. și că 
avioanele de vinătoare sovietice au 
zburat de două ori în jurul apara
tului vest-german, acesta nu a fost

totuși oprit în drumul său către 
Moscova. Comandamentul apărării 
antiaeriene — a apreciat Biroul 
Politic — a dat dovadă de o nepă
sare intolerabilă și lipsă de decizie 
în a curma zborul avionului intrus, 
ă manifestat lipsă de vigilență și 
de disciplină.

Biroul Politic a considerat nece
sar să-1 elibereze din funcție pe 
comandantul-șef al forțelor apărării 
antiaeriene a U.R.S.S. și a adoptat 
o hotărire privind întărirea conduce
rii. Ministerului Apărării al U.R.S.S., 
precizează T.A.S.S.

Aspră condamnare a politicii regimului 
rasist de la Pretoria

Pentru soluționarea prin 
dialog a stării conflictuale 

din America Centrală
MANAGUA 1 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Nicaragua. Da
niel Ortega, a chemat toate forțele 
contrarevoluționare antisandiniste să 
depună armele și să accepte amnis- 
ția proclamată în 1985 — informează 
agenția Taniug. într-un discurs 
rostit la Managua, el s-a pronunțat 
in favoarea păcii in America Cen
trală și a reafirmat că guvernul său 
este gata să accepte negocieri di
recte cu administrația S.U.A.

A sosit timpul să se pună capăt 
războiului, astfel incit să putem 
munci in pace — a spus președintele 
nicaraguan.

BOGOTA (Agerpres). — Reuniți la 
Bogota, pentru a-și continua efortu
rile consacrate realizării unui climat 
de pace, securitate si cooperare in 
America Centrală. reprezentanții 
Grupulul .de la Contadora (Colum
bia. Mexic. Panama si Venezuela) și 
ai Grupului de sprijin (Argentina, 
Brazilia. Peru și Uruguay) au con
venit să promoveze orice inițiativă 
îndreptată spre atingerea telului 
propus — relatează agenția Prensa 
Latina.

Soluționarea problemei datoriei externe necesită 
consolidarea unității de acțiune a țărilor 

în curs de dezvoltare
LIMA (Agerpres). — într-o decla

rație făcută la Lima, președintele 
Perului, Alan Garcia, s-a pronunțat 
pentru consolidarea unității de ac
țiune a țărilor in curs de dezvoltare 
în soluționarea problemei datoriei 
externe — transmite agenția Prensa 
Latina. El a arătat că programul na
țional de transformări democratice, 
avind un caracter „antiimperialist,. 
revoluționar", va fi continuat cu 
consecvență „in conformitate cu in
teresele țării" și că va fi promovat, 
în continuare, principiul independen
ței in politica externă a Perului.

CIUDAD DE MEXICO (Agerpres). 
— „Tabloul economiei mondiale este 
descurajator, mai ales pentru țările 
în curs de dezvoltare", se arată îi 
comunicatul oficial dat publicității h 
Ciudad de Mexico în urma reuniuni 
de două zile, cu ușile închise, a ța
rilor membre ale „Consensului de li 
Cartagena", desfășurată în orașil 
mexican Guanajato.

Reprezentanții statelor membrt 
au apreciat, de asemenea, că situa

ția economică mondială s-a agravat 
in urma recentelor majorări ale do- 
bînzilor și a. recrudescenței protec- 
ționismului practicat de țările indus
trializate, menționează comunicatul.

BRASILIA 1 (Agerpres). — într-un 
Interviu acordat televiziunii uru- 
guayene, președintele Braziliei, Jose 
Sarney, a relevat situația destul de 
complexă a economiei țării, datorită 
conjuncturii economice mondiale și 
datoriei externe.

Referindu-se la problema datoriei 
externe, Jose Sarney a apreciat că 
aceasta trebuie să fie rezolvată de 
fiecare țară in funcție de condițiile 
sale. în cazul în care situația eco
nomică internațională va.continua să 
se înrăutățească, urmare a unor 
creșteri a ratelor dobinzilor sau 
adoptării de noi măsuri protecțio- 
niste, statele în curs de dezvoltare 
vor trebui să-și concentreze efortu
rile spre elaborarea unei linii poli
tice mai eficiente, a declarat pre
ședintele brazilian, citat de agenția 
T.A.S.S.

*
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I „Pentru zone denudearizate in 
ț Balcani și în_ Europa centrală", la

*

*

*

încetarea experiențelor nucleare, a 
arătat el, ar închide căile pentru 
crearea unei noi generații de arme 
de distrugere, extrem de pericu
loase.

Petrosianț a arătat că Uniunea 
Sovietică -este gata să treacă de 
indată la elaborarea unor înțele
geri privind interzicerea experien
țelor nucleare, în cadrul unor ne
gocieri care să se refere la întreaga 
problematică.

Cîștigă teren ideea creării de zone denudearizate
ATENA. La Atena s-a deschis 

conferința internațională cu tema

care participă delegați din șapte 
state europene, precum și din țări 
de pe alte contiiiente.

La deschiderea lucrărilor, pre
ședintele Comitetului elen pentru 
destindere internațională și pace, 
A. Arghiriadis, a declarat că elibe-

rarea Balcanilor și Europei de 
armele nucleare reprezintă un im
perativ al timpului, care însufle
țește popoarele in lupta pentru 
pace, prietenie și colaborare. El a 
apreciat că crearea unor zone fără 
arme nucleare in Balcani și in 
Europa centrală va constitui un 
exemplu și un pas important pe 
calea spre o lume fără războaie.

împotriva prezenței bazelor militare străine
ATENA. în numeroase orașe din 

Grecia au avut loc marșuri ale 
păcii, organizate de „Comitetul 
elen pentru dezarmare internațio
nală și pace", la care au participat 
zeci de mii de persoane — infor
mează agenția austriacă A.P.A. De
monstranții au cerut inchiderea 
bazelor militare ale S.U.A. din 
Grecia și retragerea neintirziată a 
tuturor rachetelor nucleare ameri
cane.

Pe de altă parte, primul minis
tru al Greciei, Andreas Papandreu, 
a declarat că nici un acord nu va 
fi semnat între țara sa și S.U.A. 
inainte de organizarea unui refe
rendum în cadrul căruia se va 
decide viitorul bazelor militare 
americane pe teritoriul grec.

că
Și

Andreas Papandreu a afirmat 
orice convorbiri dintre Atena 
Washington asupra viitorului baze
lor americane vor fi raportate la 
problemele naționale majore ale 
Greciei. Dacă se va ajunge la un 
acord cu S.U.A., va fi convocat un 
referendum, astfel incit poporul să 
poată decide înainte ca acordul 
respectiv să fie parafat sau sem
nat, a spus premierul elen.

MADRID, 
soane au 
monstrație 
protest față 
americani pe teritoriul spaniol, în 
apropiere de baza aeriană a Sta
telor Unite de la Zaragoza, relatea
ză agenția .Taniug.

Mai multe mii de per- 
luat parte' la o de- 
pașnică în semn de 
de prezența militarilor

LONDRA 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Congresului Național Afri
can (C.N.A.), Oliver Tambo. a de
clarat într-o conferință de presă or
ganizată la Londra că in perioada 
următoare C.N.A. iși va intensifica 
lupta armată împotriva regimului 
inuman de apartheid din Africa de 
Sud. El a criticat, totodată, unele 
țări occidentale care sprijină re
gimul rasist din R.S.A., blocind ast
fel sancțiunile pe plan internațional 
față de regimul de la Pretoria. Pre
ședintele C.N.A. a acuzat S.U.A. că 
lansează campanii împotriva țărilor 
in curs de dezvoltare, acuzîndu-le pe 
nedrept că practică terorismul, dar 
nu condamnă represiunea sălbatică 
a regimului din R.S.A. față de ma
joritatea covîrșitoare a populației 
din Africa de Sud.

BRAZZAVILLE 1 (Agerpres). — Cu 
prilejul lucrărilor simpozionului in
ternațional ..Scriitorii împotriva 
apartheidului", găzduit de capitala 
R.P. Congo, directorul general al 
UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow, a 
relevat necesitatea ca scriitorii să se 
afle în fruntea luptei pentru eradi
carea unor fenomene grave ale con
temporaneității, între acestea figu
rină și politica rasistă a Africii de 
Sud.

Reprezentanții partidului Noua 
Alianță din S.U.A. au arătat că ma
nifestarea scriitorilor din capitala

congoleză va avea un impact 
profund asupra luptei pentru pace 
și democrație.

LUSAKA 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei. Kenneth David 
Kaunda, a condamnat în termeni 
fermi raidul terorist sud-african în
treprins in capitala mozambicană, 
Maputo, transmite agenția T.A.S.S. 
. Această nouă acțiune agresivă, 
care a avut loc după raidurile în
treprinse la Harare și Livingstone, 
dovedește că nu se poate avea în
credere în regimul rasist de la Pre
toria. deoarece a încălcat acordurile 
de neagresiune încheiate chiar cu 
Mozambicul. a adăugat șeful statului 
zambian.

El a reafirmat solidaritatea Zam
biei cu poporul sud-african. ce luptă 
pentru abolirea apartheidului.

DAR ES SALAAM 1 (Agerpres). — 
Tanzania condamnă in mod energic 
raidul comandourilor sud-africane 
întreprins asupra capitalei Mozambi- 
cului, a declarat, la Dar es Salaam, 
ministrul de externe tanzanian, Ben
jamin Nkapa. Acest nou act de agre
siune. ca și alțeld de acest gen co
mise in ultimul timp, are ca scop 
să submineze economia țărilor inde
pendente din sudul Africii și do
vedește că rasiștii sud-africani iși 
continuă politica lor de destabilizare 
față de țările „din prima linie".

Agențiile de presa
e scurt

Opoziția sud-coreeană cheamă ia intensificarea 
luptei împotriva regimului dictatorial

SEUL 1 (Agerpres). — Conducă
torii opoziției din Coreea.de Sud au 
lansat luni un apel la organizarea, 
in perioada următoare, a unor ample 
acțiuni impotriva regimului dicta
torial. Campania va fi declanșată în 
condițiile convocării, pentru 10 iu
nie, a congresului partidului de „gu- 
vernămint" in vederea desemnării

candidatului la președinție al aces
tei formațiuni. în legătură cu aceas
ta. forțele de opoziție și-au anunțat 
intenția de a cere în cursul de
monstrațiilor de săptămîna viitoare 
schimbări democratice, de a pro
testa impotriva reprimării forțelor 
progresiste.

. REUNIUNE. La Sofia a avut loc 
o ședință a Secretariatului C.C. al

I P.C. Bulgar cu participarea primi- 
lor-secret.ari ai organizațiilor jude- 

1 țene ale partidului și a președinți
lor asociațiilor economice. Reuniu
nea a analizat situația economică 

Iși modul de realizare a planului, 
precum și factorii care constituie 
incă o frină în activitatea econo
mică, relatează agenția B.T.A.

I SONDAJE DE OPINIE. Potrivit 
rezultatelor a trei sondaje de oții- 

| nie in. legătură cu alegerile parla
mentare de la 11 iunie din Marea 
Britanie, pe primul loc in prefe
rințele electoratului se menține 

1 Partidul conservator al premierului 
I Margaret Thatcher, care ar obține 

intre 41 și 44 la sută din voturi.

I Urmează Partidul laburist. cu
32—37 procente și alianța dintre 
social-democrați și liberali, cu 
21—23 procente.

NUMIRE. Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. l-a numit pe 

1 generalul de armată Dimitri Iazov 
in funcția de ministru al apărării 
al U.R.S.S. Mareșalul Uniunii So- 

, vietice Serghei Sokolov a fost eli
berat din funcția de ministru al 

1 apărării in legătură cu ieșirea sa 
la pensie. '

i ALEGERE. Lars Emil Johansen 
a fost ales președinte al Partidului 
Siumut (social-democrat) din Gro
enlanda, devenind astfel și pre
mier al coaliției de guvernămînt. 

. la care participă împreună cu

partidul de stingă Inuit Ataquati- 
giit. Prin această decizie, Jonathan 
Motzfeldt a fost înlăturat de la con
ducerea guvernului groenlandez, pe 
care a asigurat-o din 1979, cînd 
insula a dobindit autonomie par' 
țială față de Danemarca. Motzfeld 
a fost criticat pentru poziția sa î. 
favoarea extinderii instalațiilor ra 
dar americane de la Thule, măsij 
ră considerată drept o încălcat 
a tratatului americano-sovietj 
A.B.M., din 1972 — informeaa
agenția A.P.A.

LA ROMA s-au desfășurat lț' 
crările „Conferinței internațiomB 
asupra cooperării între popoart. 
la care au participat reprezentați 
ai C.E.E., ai Consiliului Europei 
și ai Comunității Economioe «i 
Africa Occidentală, precum și am
basadori din partea a 50 de țărin 
curs de dezvoltare. Dezbateie 
s-au axat îndeosebi asupra nf- 
loaoelor de accelerare a industă- 
lizării lumii a treia,

FOSTA COLONIE de pe coita 
de vest a Indiei. Goa, a deviit 
oficial cel de-al 25-lea stat aln- 
diei, anunță agențiile internați<ale 
de presă. Pină in prezent, jest 
stat, cu o suprafață de 3 702 jlo- 
metri pătrați și o populație ț a- 
proximativ un milion de locfori, 
a fost teritoriu unional cu admis- 
trație proprie limitată.

UN CONTEINER CU PRO» DE 
VIRUS al unei boli infeioase

„deosebit de periculoase" s-a pier- I 
dut in drum spre un laborator al 1 
armatei americane de la Fort De- 
trique (statul Georgia), au anunțat |
agențiile internaționale de presă. I
Autoritățile americane au precizat 
că virusul, aflat in stare congelată, 
„nu ar prezenta pericol pentru 
populație". După cum se știe, labo
ratorul de la Fort Detrique se o- . 
cupă cu cercetări în cadrul progra- 
melor Pentagonului privind răz- I 
boiul bacteriologic,

GUVERNUL FILIPINEZ a intro- | 
dus starea de urgență in 26 de pro
vincii afectate de o secetă fără i 
precedent ca amploare și durată. 
In zonele respective, situate in 1 
nordul insulei Luson, regiune cul
tivatoare de Orez, nu a mai plouat 
de 6 luni. Potrivit datelor prelimi
nare, pagubele pricinuite agricul
turii sirit de 20 milioane de do- I 
lari.

CONFERINȚA MEDICALA. A- 
proximativ 4 000 de specialiști din 
diferite țări participă la Washing- I 
ton la o conferință internațională 
în problema Sindromului Imuno- I 
deficitar Dobindit (SIDA), organi
zată sub auspiciile Organizației 
Mondiale a Sănătății (O.M.S.) și a i 
Ministerului Sănătății din S.U.A. 
Urmează să fie trecute in revistă 
ultimele cercetări privind depista- i 
rea bolii și a mijloacelor posibile 
de combatere a răspîndirii ei și de 
tratament. ■ i

POLITIA ITALIANA a realizat 
o mare operațiune impotriva Ma- , 
fiei, in Calabria. Au fost arestați 
conducătorii unui număr de 10 cla- ‘ 
nuri care se ocupau cu diferite ac- . 
tivități ilicite și care sint acuzați, 
de asemenea, că ar fi asasinat cinci 
persoane. ,

PACE ȘI UN VIITOR SENIN PENTRU TOTI COPIII LJMII
Intiio zi a verii, „ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI", o prile

juit reafirmarea unui adevăr veșnic actual : copiii sint speranța de mai 
bine a omenirii, de creșterea și educarea lor depind chipul și viața de 
mîine ale planetei.

in zilele noastre, gingășia copilăriei este însă pîndită de cumplite 
primejdii - respectiv de spectrul războiului nuclear. Chiar in absența 
unei conflagrații, cursa inarmărilor, deturnînd de la rosturile lor firești 
imense mijloace materiale și financiare, agravează fenomenele subdez
voltării, cu urmări din cele mai nefaste asupra vieții și formării tinerelor 
vlăstare, de pe vaste întinderi ale globului, unde milioane de copii își 
pierd copilăria înainte de a apuca să se bucure de ea, stingîndu-se 
de boli și subnutriție, de vitregiile condițiilor de trai. In același timp, 
în țările dezvoltate, destinele a nenumărați copii sint marcate de tarele 
societății capitaliste - inechitățile sociale, cultul violenței, obscurantis
mul, lipsa de acces la învățătură.

Or, drepturile omului încep de fapt cu dreptul copilului la copilărie.
De aceea, astăzi, mai mult ca oricînd, înlăturarea acestor nori ne

gri care umbresc seninătatea copilăriei, asigurarea unor condiții de pace 
și liniște tuturor copiilor lumii se impun ca o cerință stringentă a uma
nismului, ca un imperativ arzător al lumii de azi, de împlinirea căruia 
depinde însuși viitorul omenirii.

Exploatați 
la cea mai fragedă 

vîrstă
Zeci de milioane de copii sînt 

siliți să muncească in condiții 
intolerabile — se spune într-un 
raport al Confederației Internațio
nale a Sindicatelor Libere. împinși 
de mizerie, acești copii sint supuși 
unei exploatări rușinoase în agri
cultură. in ateliere meșteșugă
rești. practicarea micilor meserii
de stradă 
ziare, de 
Asemenea

(lustragii, vînzători de 
diverse mărunțișuri), 
fenomene se intilnesc

Copilărie frustrată 
în umbra amenințătoare 

a cursei înarmărilor
^nensele jondwri risipite pe înarmări reprezintă tot 

atitea „ocazii iremediabil pierdute" de a îmbunătăți 
soarta copiilor de pe întinse zone ale planetei, de a 
le asigura condiții sanitare minime sau a le da posi
bilitatea ftiinței de carte.

• Un singur avion de luptă modern costă tot atît cit 
construirea a 10 școli.
• O rachetă intercontinentală echivalează cu valoarea 

hranei pentru 50 milioane de copii subaiimentati.
• Cu numai 2 la sută din fondurile irosite pentru 

Înarmări s-ar putea lichida analfabetismul de care suferă 
un sfert din copiii lumii.
• Vaccinarea tuturor copiilor de pe glob contra bolilor 

contagioase ar fi posibilă eu banii irosiți într-o singură 
xi pentru înarmări.

• Bugetul Fondului Națiunilor Unite pentru copii 
(UNICEF) este de circa 20 de ori mai mic decît chel
tuielile necesare pentru fabricarea unui singur submarin 
cu propulsie nucleară, care echivalează cu bugetul 
pentru educație din 23 de state în curs de dezvoltare, 
în care trăiesc 160 milioane de copii.

• Renunțarea la un singur tanc ar putea procura 
fondurile necesare pentru dotarea a 520 de săli de clasă 
eu 30 de elevi fiecare.

Tributul tragic al subdezvoltării
Afectind două treimi din populația globului, sub

dezvoltarea lovește in primul rind și in modul cel 
mai dureros tinerele vlăstare — copiii — care plă
tesc un tragic tribut : la fiecare trei zile se sting tot 
atitea vieți cite victime a provocat explozia bombei 
atomice de la Hiroshima !

• în timp ce cheltuielile pentru înarmări cresc neîn
cetat, fiecare al patrulea copil din țările în curs de dez
voltare din ’ Asia, Africa și America Latină suferă de 
malnutriție cronică șl fiecare al doilea nu poate urma 
cursurile unei școli.

• Numai 3 din 10 copii din țările în curs de dezvol
tare au șanse de supraviețuire.

• Numărul copiilor subaiimentati în lume depășește 
250 milioane, apreciază un document al Programului 
O.N.U. pentru mediul ambiant.
• Un raport al Mișcării Internaționale a Crucii Roșii 

și Semilunii Roșii relevă că in fiecare an in lume mor 
cinci milioane de. copii din cauza dizenteriei, patru mili
oane își pierd viața ca urmare a unor boli ca pojarul, 
tușea convulsivă, poliomielita, tetanosul, difteria șț tu
berculoza. Iar alte patru milioane sînt afectați de infir
mități fizice sau mentale.
• Circa 125 milioane de copii rămîn în afara învăță- 

mintului, neavind acces la școală și fiind privați ca 
atare pentru totdeauna de posibilitatea unei pregătiri 
profesionale corespunzătoare.
• In țările latino-americane și caraibiene. peste opt 

milioane de copii nu au acces la invățămintul primar, 
cifră care reprezintă aproape 13 la sută din copiii de 
vîrstă școlară.

cel mai des in țările in curs de 
dezvoltare, dar adesea pot fi con
statate și in țările occidentale in
dustrializate.

Potrivit datelor oficiale publicate 
Ia Geneva de Organizația Interna
țională a Muncii (O.I.M.) peste 
cinci milioane de copii din țările 
vest-europene sint obligați să 
muncească din cauza situației ma
teriale precare a familiilor lor. 
Această cifră reprezintă 11 la sută 
dintre copiii intre 10 și 14 ani. 
Potrivit aceleiași surse, în STA
TELE UNITE circa 800 000 de
copii sînt folosiți de către fermieri 
Ia muncile agricole. De asemenea, 
în ITALIA, circa 114 000 de copii 
sint obligați să presteze o muncă 
fizică dificilă pentru virsta lor.

Copilărie sacrificată 
în țara apartheidului

• Pentru școlarizarea unui copil 
negru, autoritățile rasiste de la 
Pretoria cheituie de 15 ori mai 
puțin decit pentru un copil alb. 
Din peste trei milioane și jumă
tate de copii de culoare între 10 
și 15 ani, doar jumătate de milion 
frecventează școala.
• în timp ce un medic revine 

la 400 de copii albi, raportul este 
de un medic la 44 000 de copii 
negri.
• Informații publicate in presa 

internațională atestă că in Repu
blica Sud-Africană există citeva 
mii de copii ținuți in închisori, 
unora dintre ei aplicindu-li-se 
torturi.

Alături de părinții săi, acest copil se întreabă : „De ce 
nu sint fonduri pentru grădinițe ?"

In viitoarea conflictelor armate
„Una din trăsăturile războaielor ce se desfășoară 

astăzi in diferite zone ale lumii, scrie ziarul ..INTER
NATIONAL HERALD TRIBUNE", constă in aceea că 
minorii, unii chiar sub 15 ani, sint recrutați ca soldați. 
Pe de altă parte, multi copii cad victimă in operațiunile 
militare sau în timpul represaliilor declanșate contra 
populației civile. în cadrul Națiunilor Unite ar trebui 
întreprinse măsuri eficace pentru protejarea copiilor in 
timo de război".

în același timp, un raport al UNICEF avertizează că, 
din pricina creșterii vertiginoase a numărului de cazuri 
in care copiii sint expuși violentelor conflictelor armate, 
dezvoltarea fizică și intelectuală a unei mari părți din 
copiii lumii este amenințată.

Jrama copiilor imigranților
jombă sociologică cu efect întirziat — situația 

pr4 a copiilor muncitorilor imigranți — este pe cale 
sâilodeze in mai multe țări din Europa occidentală" 
scTevisța „FORUM DU DEVELOPPEMENT", editată 
suiispiciile O.N.U. „Numai un foarte mic număr din 
cq imigranților — continuă revista — ajung să dobin- 
dj un minimum de educație și, dintre ei, majoritatea 
sipdreptați spre aceleași feluri de munci necalificate 
sfa orizofit pe care le exercită părinții lor". După 
ddifuzate de Organizația Internațională a Muncii, in 
ț| vest-europene există în prezent peste patru mili- 
o de copii ai muncitorilor imigranți supuși aproape 
țunor discriminări flagrante în privința școlarizării jucației în general.
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