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Gîndirea economică 
și exigentele autoconducerii 

muncitorești
în condițiile societății noastre so

cialiste, participarea oamenilor mun
cii la fundamentarea și înfăptuirea 
deciziilor de politică economică re
prezintă una din modalitățile prin 
care se exprimă calitatea lor de pro
prietari ai mijloacelor de producție. 
Dar o asemenea participare solicită 
și formează acele trăsături și însu
șiri care ii ajută pe oameni să în
țeleagă legile obiective, cerințele 
practice ale mecanismului econo
mic, să aprecieze realitățile, să 
conceapă, individual și colectiv, căi 
și metode avantajoase de acțiune in 
vederea sporirii forței productive a 
muncii.

în ansamblul acestor trăsături și 
însușiri, cele care formează gîndirea 
și acțiunea economică au o impor
tanță deosebită. într-adevăr, mani
festarea oamenilor muncii in cadrul 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economico-financiare nu 
poate fi concepută în afara unui 
fond trainic de cunoștințe economi
ce in continuă îmbogățire, care „să 
le permită înțelegerea, pe baze știin
țifice, a cerințelor obiective ale dez
voltării, in fiecare etapă, a edificării 
socialiste, pentru a se putea rapor
ta in permanentă la exigențele pro
gresului.

In acest context, este esențial ca 
formarea gindirii economice să se 
realizeze in spiritul răspunderii 
față de avuția națională, față de 
progresul și prosperitatea poporu
lui. Tocmai de aceea secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. sublinia necesita
tea ca „muncitorul, inginerul, teh
nicianul, toate cadrele noastre, din 
orice sector, savantul, medicul, pro
fesorul să gindească și in spirit eco
nomic, in spiritul răspunderii față 
de avuția națională, față de dezvol
tarea generală a patriei noastre so
cialiste".

prețurilor, a reducerii costurilor în 
dauna calității, ci în condițiile com
patibilității reciproce a căilor de 
creștere a eficienței economice pe 
bază de criterii acceptate ca social
mente necesare și de către cel ce 
produce, și de către beneficiar.

în condițiile dezvoltării intensive, 
cînd suportul mersului inainte devi
ne sporirea productivității muncii și 
reducerea costurilor, ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor, a gradului de valorificare supe
rioară a resurselor naturale și de 
utilizare a capacităților de produc
ție, competentă profesională, cunoș
tințelor economice ale celor ce par
ticipă la producție și la conducerea 
acesteia au o mare însemnătate.

întii de toate este absolut nece
sar ca eficiența actului de cerceta- 
re-proiectare, ca și de producere a 
mijloacelor de producție sau a bunu
rilor de consum să fie gîndită și mă
surată prin compararea efectelor 
utile integrale obținute de producă
tor și beneficiar cu eforturile depu
se de aceștia pentru a introduce și 
folosi respectiva tehnică sau teh
nologie, mijloc de producție sau bun 
de consum. Cu cit acest calcul de 
eficientă este gindit și conceput să 
se realizeze pentru o perioadă mai 
îndelungată de timp și pe baza unor 
studii comparative de competitivitate 
cu atit soarta eficienței, calității și 
rentabilității este mai ușor stăpinită 
și dirijată de oamenii muncii și în
făptuită corespunzător intereselor lor 
fundamentale, progresului și prospe
rității.

Pentru ca sporirea productivității 
muncii să susțină creșterea continuă 
a venitului național, iar aceasta să 
se poată împărți efectiv în fond de 
consum și fond de acumulare este 
necesar ca rezultatele obținute să se 
concretizeze in efecte fizice utile.

Se impune această precizare pentru 
,că orice mărire a productivității 
muncii in expresie valorică, desi
gur, ce nu are fizic o acoperire reală 
sau nu asigură o îmbunătățire cali
tativă a producției și nici o econo
misire de muncă socială este de 
natură să genereze o sporire valori
că a venitului național, fără a de
termina creșterea efectivă a aces
tuia. în aceste condiții, consumarea 
fondului de acumulare, respectiv de 
consum, se va realiza în condițiile 
unor contradicții intre fondurile des
tinate satisfacerii acestor nevoi și 
acoperirea lor efectivă, ca volum, 
structură și calitate, cu mijloace de 
producție, bunuri de consum și ser
vicii. Această situație . nu reflectă 
altceva decit rezultatul însumării, 
la nivelul economiei naționale, a e- 
fectelor contradicției dintre îndepli
nirea planului la producția netă și. 
neindeplinirea lui la producția fizi
că. Iată de ce este necesar ca toți 
oamenii muncii să pătrundă rațiu
nea necesității ca indicatorii valorici 
ai planului să se realizeze in con
dițiile obținerii producției fizice pla
nificate ca volum, structură și cali
tate și ale folosirii unor prețuri care 
să reflecte corect cheltuielile social
mente necesare.

înțelegerea adevărului că în eco
nomia noastră socialistă sporirea 
rentabilității pe aceste căi trebuie 
să constituie soluția reală pentru 
întărirea și consolidarea echilibrului 
economiei naționale, puterii econo
mice a țării reprezintă cheia rezolvă
rii marilor probleme pe care le ridică 
dezvoltarea noastră calitativ-intensi- 
vă în etapa actuală. Dacă pe capitalist

Conf. dr.
Constantin C. POPESCU
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Succese 
ale constructorilor clujeni 

în ultimii ani, colectivul Trustu
lui antrepriză generală de con
strucții industriale Cluj a realizat 
numeroase obiective industriale și 
agricole, precum și mari platfor
me industriale. Și in 1987 trustul 
are de realizat peste 100 de noi ca
pacități de producție in cele 7 ju
dețe în care își desfășoară activi
tatea.

Pentru punerea în funcțiune 
a obiectivelor de investiții — ne 
spune inginerul George Steroiu, 
director tehnic — au fost concen
trate pe șantiere formații complexe 
de lucru, cu experiență îndelun
gată în activitatea de construcții- 
montaj și s-a extins aplicarea unor 
tehnologii de mare productivitate. 
Astfel s-a reușit să se recupereze 
răminerea in urmă din primele 
luni ale anului și să se realizeze 
pină la aoeastă dată un important 
volum suplimentar de lucrări de 
construcții-montaj față de plan. 
S-au construit 35 noi capacități de 
producție, industriale și agricole, 
din care 5 înainte de termen, cu 
un avans de peste 600 de zile. 
Trustul ocupă astfel un loc frun
taș in întrecerea socialistă pe ra
mura construcțiilor industriale. Au 
început să producă, printre altele, 
în acest an, capacități noi pentru 
oțel electric și utilaj energetic la 
Cluj-Napoca, radiatoare auto la 
Bistrița, anvelope pentru autoca
mioane la Zalău, piese de schimb 
auto la Turda, panel pentru mobilă 
la Reghin și altele. Se lucrează în 
ritm susținut pentru accelerarea 
lucrărilor de construcții-montaj la 
noi obiective din Cluj-Napoca. Dej, 
Cimpia Turzii, Alba Iulia. Zlatna. 
Tîrnăveni. Ritmurile bune de lucru 
se datoresc aplicării unor măsuri de 
modernizare a proceselor de pro
ducție, cu efecte economice impor
tante, cum sint preasamblarea la 
sol a construcțiilor metalice pentru 
acoperișuri la hale industriale, pre
asamblarea la sol a estacadelor de 
transport, prefabricarea instalații
lor tehnologice după scheme izo- 
metrice în ateliere centralizate.
(Marin Oprea).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-a intîl- 
nit. joi. cu tovarășul Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. care efectuează o vizită in 
tara noastră.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei și-au 
exprimat satisfacția de a se reintil- 
ni. de a continua schimbul de Păreri 
cu privire la stadiul și perspectivele 
relațiilor bilaterale, precum si în le
gătură cu unele probleme actuale 
ale mișcării palestiniene, cu evoluția 
situației din Orientul Mijlociu, cu 
alte aspecte ale vieții internaționale.

în timpul convorbirilor au fost 
subliniate bunele raporturi dintre 
Partidul Comunist Român. Republica 
Socialistă România și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, intre 

• poporul român și poporul palestinian

si s-a relevat dorința comună de a 
extinde si întări în continuare aces
te relații. în interesul reciproc, al 
cauzei destinderii și păcii în lume.

Tovarășul Yasser Arafat a expri
mat — și în .acest cadru — profunde 
mulțumiri României, personal to
varășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru poziția principială și constantă 
fată de cauza poporului palestinian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat si cu acest prilej poziția 
consecventă a României privind rea
lizarea unei păci trainice și juste în 
Orientul Mijlociu, hotărirea po
porului român de a sprijini activ, 
și in viitor, lupta dreaptă a poporu
lui palestinian.

La convorbiri au participat tova
rășii Ion Coman. membru al Comi
tetului Politic Executi-v. secretar al 
C.C. al P.C.R.. Tudor Postelnicu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. -Au 
luat, de asemenea, parte Hayel Ab
delhamid. membru al Comitetului

Central al Organizației „Al-Fatah“ și 
al Consiliului Național Palestinian. 
Abdalla Horani. membru al Comite
tului Executiv al O.E.P.. Abu Mo- 
tassem. membru al Consiliului Re
voluționar al Organizației „Al-Fa- 
tah" si al Consiliului Național Pa
lestinian.

★
în cursul după-amiezii. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. s-a reintilnit cu tovarășul Yasser 
Arafat. președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. în aceeași atmos
feră. de stimă și înțelegere recipro
că. ce caracterizează relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia si O.E.P.. _a continuat schimbul 
de vederi cu privire la modalitățile 
si căile de realizare a unei păci 
drepte si durabile in Orientul Mij
lociu. precum și cu alte probleme 
ale vieții internaționale.

Aceasta înseamnă că în cadrul pro
cesului unitar de pregătire și perfec
ționare a forței de muncă, formarea 
personalului pentru orice domeniu de 
activitate trebifie-eă se realizeze in
tr-o concepție nouă, revoluționară, 
care să permită înțelegerea faptului că 
de valorificarea resurselor societății 
răspund toți oamenii muncii.

Prin pregătirea economică temei
nică a celor care lucrează in pro
ducție se asigură acel limbaj comun 
al acțiunii umane care leagă crea
tivitatea științifică și tehnică, activi
tatea nemijlocită de producție de 
probleme a căror rezolvare condițio
nează mărirea forței productive a 
muncii, calitatea acesteia. Aceasta 
înseamnă nu numai dobindirea de 
cunoștințe economice de către orice 
om al muncii, ci și însușirea pro
blemelor de bază ale specialității pc 
principii de eficiență economică, so
cială și ecologică. Se creează astfel 
condițiile reale pentru ca, prin pre
gătirea economică, să se realizeze 
formarea unei gîndiri adecvate, a 
unei atitudini înaintate fată de mun
că, a unui cult al muncii de cali
tate. care să se transforme intr-o 
conștiință economică socialistă.

Din faptul că membrii societății 
socialiste sint și proprietari ai mij
loacelor de producție și beneficiari. 
ai întregii dezvoltări economico-so- 
ciale rezultă cerința ca gindirea lor 
să se formeze in spiritul raționali
tății economice, în sensul că ceea ce 
este avantajos pentru cel ce produce 
trebuie să fie și pentru cel ce con
sumă. ce utilizează un anumit pro
dus. în acest context, oamenii mun
cii trebuie să acționeze deopotrivă 
atit pentru creșterea productivității 
muncii și reducerea costurilor de 
producție, cit și pentru obținerea 
unui inalt nivel tehnic și calitativ 
al produselor, cu consumuri mini
me de materii prime, combustibil și 
energie. Numai așa se creează con
diții pentru a spori rentabilitatea la 
producător, nu pe seama măririi

Imaginea veche de cind 
lumea a Dobrogei. înconju
rată din trei părți de cele 
mai mari debite si rezerve 
de apă ale țării, dar cu cea 
mai cumplită secetă, care 
pirjolea dealurile și trans
forma văile in cratere se
lenare, evocată de poeți și 
reporteri pină acum două 
decenii, a devenit, in acești 
din urmă ani. o amintire 
greu de crezut pentru 
generațiile tinere. Astăzi, 
hectarele de teren amena
jat. pentru irigații ocupă in 
județul Constanța două 
treimi din suprafața arabi
lă. Suprafețele acestea 
imense, peste care se de
clanșează ori de cite ori 
este nevoie ploaia fertilă și 
binefăcătoare a miilor de 
aspersoare. sau piriiașele 
care curg discret prin braz
de la rădăcina plantelor 
puneau însă și mai mult in 
evidență, în arșița verii, go
liciunea dealurilor schele
tice. Adevărate răni ale 
pămintului, intinzindu-se 
ca pecinginea sub acțiunea 
distructivă a puținelor ploi 
și a permanentelor vinturi, 
mărgineau horstul de la 
Gura Dobrogei, tigheleau 
malul drept al Dunării de 
la Oltina și pină la Girliciu 
sau se Întindeau pe înălți
mile podișului la Băneasa, 
Adamclisi, Dumbrăveni, 
Negru-Vodă. Cobadin și in 
multe alte zone.

Pentru o producție mare de floarea-soarelui
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Stadiul lucrărilor de întreținere la floarea-soarelui. Cifrele înscrise pe hartă repre
zintă, în procente pe județe, in seara zilei de 3 iunie, proporția în care a fost efectuată 
cea de-a doua prașilă mecanică la floarea-soarelui (cifra de sus) și cea manuală (cifra 
de jos). (Date comunicate de Ministerul Agriculturii).

EyrM/nir&i socikusiK a țării I
* <1 reportaje <1 înseninări <1 *

Cu prilejul vizitei de 
lucru efectuate in județul 
Constanța in iunie 1986, 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. după ce 
a străbătut lanurile mănoa
se de griu ale I.A.S. Co- 
gealac, a poposit și in mar-

stațiunilor de cercetare și 
terminind cu mecanizatorii 
din sistemele de irigații și 
îmbunătățiri funciare. Pro- 
iectanții s-au constituit in
tr-un adevărat stat major 
al acestei bătălii, au găsit 
soluțiile tehnice și au făcut 
calculele economice de ren-

amenajărl de irigații din 
județul Constanța și care, 
de data aceasta, erau în
zestrate cu cele mai puter
nice utilaje : buldozere 
grele pentru executarea 
tranșeelor în care se în
groapă conductele de aduc- 
țiune a apei pentru iriga-

Noi grădini pe fruntea 
de piatră a Dobrogei

ginea dealurilor sterpe de 
la Gura Dobrogei și a dat 
indicația ca aceste terenuri 
să fie valorificate prin 
plantarea lor cu vii. pomi, 
iar zonele complet degra
date să fie impădurite cu 
specii care să stăvilească 
eroziunea și să refacă trep
tat solul. Această indicație 
a secretarului general al 
partidului a devenit ime
diat un nou program de lu
cru pentru comuniști, pen
tru oamenii muncii care lu
crează în agricultură, po
micultură și silvicultură, 
începind de la specialiștii

labilitate pentru ca inves
tițiile de gindire, de muncă 
și bani să devină cit mai 
repede eficiente ; concomi
tent .a fost i declanșat asal
tul pentru vindecarea răni
lor străvechiului pămint al 
Dobrogei și întinerirea lui 
cu ajutorul solurilor fer
tile și al îngrășămintelor 
organice.

Cei ce au deschis primii 
bătălia au fost încercatele 
formații ale întreprinderii 
de executare și exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, aceleași care au 
realizat marile sisteme și

ții, screpere pentru efec
tuarea teraselor ; uneori, 
cînd roca dură opunea re
zistentă. s-au făcut chiar 
explozii cu dinamită. Așa
dar, monștrii de calcar din 
era sarmatică, cu spinările 
încinse de soare, au fost 
luați cu asalt de adevărate 
formații motorizate de ar
tificieri care i-au zguduit 
pină in adîncuri pentru a-i 
trezi Ia viață. După ce re
țelele arterelor pentru iri
gații dătătoare de viață au 
fost îngropate, s-a cărat 
din văile si rinele colmata- 
te pămintul fertil pe care

Pentru acest an s-a prevăzut să se obțină la floarea- 
soarelui importante sporuri de producție. în momentul 
de față, principala condiție a realizării acestui obiectiv 
este întreținerea exemplară a culturilor de floarea-soare
lui care ocupă peste 476 000 hectare. După datele de la 
organismele de specialitate rezultă că in majoritatea zo
nelor țării umiditatea din sol este optimă, ceea ce asigură 
dezvoltarea rapidă a plantelor. Un element în plus : 
timpul este excelent pentru efectuarea tuturor lucrărilor. 
Pentru ca aceste condiții să fie valorificate Ia maximum, 
conducerile unităților agricole, specialiștii au datoria să 
organizeze în așa fel munca, incit, paralel cu efectuarea 
prașilelor la celelalte culturi, să se acorde atenția cuve
nită florii-soarelui. Prașila I mecanică și manuală a fost 
încheiată și s-a trecut, în majoritatea județelor, la pra
șila a Il-a. Potrivit datelor comunicate de Ministerul 
Agriculturii, pină în seara zilei de 3 iunie, prașila a Il-a 
mecanică a fost executată pe 50 Ia sută din suprafața cul
tivată, iar cea manuală pe 37 la sută din suprafață. Din 
harta pe care o publicăm alăturat rezultă însă diferențe 
mari între județe vecine, datorate nu numai și nu în pri
mul rind condițiilor climatice diferite, ci preocupării di
ferite a organelor agricole județene, a conducerilor con
siliilor agroindustriale și unităților agricole.

Ne aflăm intr-un moment decisiv pentru recolta aces
tui an și de aceea pretutindeni, și îndeosebi in județele 
unde stadiul „la zi" al întreținerii culturilor este neco
respunzător, trebuie să se ia măsuri energice pentru acce
lerarea la maximum a prașilei a Il-a la floarea-soarelui, 
mai ales că în multe locuri această plantă crește verti
ginos, încit în scurt timp mijloacele mecanice nu vor mai 
putea intra pe teren. Eforturile ce se fac în aceste zile 
pentru întreținerea culturilor trebuie să se împletească 
însă cu grija sporită pentru menținerea densității optime 
a plantelor la hectar.

Din noul peisaj al orașului Salonta

Conlucrare și întrecere

îl depozitaseră acolo apele 
în acțiunea lor distructivă 
și Îngrășăminte organice 
din ocoalele tuturor sectoa
relor zootehnice din îm
prejurimi. A venit in urmă 
infanteria viticultorilor și 
pomicultorilor care au 
început să planteze noile 
podgorii și noile livezi, iar 
mai sus, pe creste, sau jos 
de tot in fracturile de rocă 
dezgolită — adevărate ca
riere de piatră la zi — 
și-au instalat taberele de 
lucru silvicultorii.

★
Ori de cîte ori i se cer 

relații despre noile plan
tații de vii și pomi de pe 
dealurile sterpe de altăda
tă, tovarășul Marin Tudo- 
ran, directorul Trustului 
horticulturii din județul 
Constanța, ține să-și ducă 
interlocutorii la fața locu
lui, pentru a vedea cu 
ochii lor ceea ce ar putea 
să pară o poveste asemă
nătoare legendarelor gră
dini ale Semiramidei.

Urcăm, așadar, uriașele 
dealuri de Ia Crucea, de Ia 
Tortomanu și Siliștea și 
amfiteatrul larg din jurul 
Monumentului triumfal de 
Ia Adamclisi — pe treptele 
noilor terase în care sevele

George MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a IV-a)

ALBA: Peste prevederile 
planului

în unitățile industriale ale jude
țului se desfășoară ample acțiuni 
care au ca obiectiv realizarea in 
bune condiții a producției fizice 
planificate. Se urmărește in fiecare 
secție și atelier productiv apli
carea măsurilor cuprinse în pro
gramele de organizare și moderni
zare. de creștere â productivității 
muncii. de utilizare eficientă a 
capacităților de producție. Pe aceas
tă bază, in primele cinci luni ale 
anului au fost produse t>este pre
vederi 374 tone oțel, 73 tone cu
pru electrolitic, 160 tone sodă 
caustică, 71 mașini-unelte. 22 780 
tone calcar pentru siderurgie, 
2 363 mc cherestea, 45 milioane kWh 
energie electrică, porțelan menaj 
in valoare de 3,3 milioane lei, im
portante cantități de utilaje teh
nologice și altele. (Ștefan Dinică).

TULCEA : Zile-record 
în producție

Oamenii muncii de la întreprin
derea de alumină din Tulcea și-au 
intensificat eforturile pentru reali
zarea ritmică și la un inalt nivel 
calitativ a producției fizice. în 
acest scop, ei au organizat zile și 
săptămini-record de producție. Fo
losind la intreaga capacitate uti
lajele și instalațiile, în ultima săp- 
tămină ei au produs zilnic peste 
1 100 tone de alumină calcinată, cu 
aproximativ 100 de tone in plus 
față de sarcinile de plan. Astfel, 
producția de alumină calcinată rea
lizată pină acum peste prevederile 
de plan însumează artroximativ 
4 400 tone. (Neculai Amihulesei).

Există, în județul 
Timiș, un om foarte 
cunoscut, mai cu sea
mă de către agricul
tori. pentru producții
le excepționale obți
nute. ani la rind. in 
cooperativa agricolă 
de producție al cărei 
președinte este. Pro
ducții care trebuie 
puse și pe seama fe
lului în care concepe 
și conduce desfășura
rea întregului proces 
al muncii. Este vorba 
despre inginerul loan 
Josu. Există, in ace
lași timp, tot în jude
țul Timiș, un alt cm, 
nu mai puțin apreciat 
pentru pasiunea și 
stăruința cu care, in
troducând în practica 
agricolă tehnici de 
mare noutate si efi
cientă. uneie elabora
te prin cercetări pro
prii. a făcut ca I.A.S. 
Liebling pe care îl 
conduce ca director, 
să devină o unitate-e- 
talon pentru procesul 
modernizării agricul
turii. El se numește 
ing. Nicolae Rimnean- 
tu. Cei doi eu deve
nit acum cîțiva ani 
prieteni, chiar foarte 
buni prieteni. O foto
grafie din biroul lui 
Rimneanțu îi înfăți
șează pe amindoi. in
tr-o discuție, aplecați 
asupra unor planșe, 
intr-un laborator.

— Fotografia asta ? 
spune Rimneanțu. să 
vă zic ce-i cu ea. 11 
cunoscusem pe Josu 
așa. in treacăt, pe 
cînd incă nu devenise 
cel de azi. Totuci se 
vorbea despre ei. La 
Topolovățu începuse
ră să se întîmple 
niște lucruri care cam 
spărgeau unele tipa

re, producții neobiș
nuite pentru un 
C.A.P. Stirneau curio
zitate si — fatal 1 — 
vorbe. Vorbe de clacă, 
mai ales din partea 
unora care, din necu
noaștere. puneau suc
cesele de acolo sub 
semnul îndoielii sau 
pe seama întîmplării. 
Poate mai era și in
vidia. poate că unii se 
mai și simțeau ame
nințați în lîncezeala 
lor de către prece-

UN FAPT, 
0 SEMNIFICAȚIE

dental creat de Jr.su. 
Eu nu, eu mă știam 
„mai tare" decit el. 
Poate de aceea nici 
nu i-am dat o atenție 
deosebită. Pină într-o 
zi, cînd un prieten 
care știa bine ce se 
intîmpiă acolo mi-a 
spus cu reproș : „Gre
șești. Se petrec lucruri 
serioase acolo, la To- 
polovățu. Și Josu ar 
vrea să vină pe la 
tine. Spre deosebire 
de alții, știe să înve
țe de oriunde. Și poa
te că și tu ai să ai 
cite ceva de învățat 
de la el." I-am dat un 
telefon și l-am invitat 
aici. .A venit chiar a 
doua zi. Am vizitat 
cimpul. fermele. A- 
veam în cultură 3 000 
de hectare cu griu, 
numai soiuri noi : Lo- 
vrin 32. Dovrin 34, 
Lovrin 40. Fundulea 
29. Fundulea 133... 
A privit, n-a zis 
nimic. Am plecat apoi 
la el. Am vizitat pă- 
mîntul lui cel mai

bun. Avea griu din 
soiuri de import. Eu 
nu mai cultivam de 
zece ani asa ceva. 
I-am explicat că noi
le soiuri românești 
sint mult mai bune, 
printre cele mai bune 
din Europa, recunos
cute. premiate la con
cursuri internaționale. 
Comparînd ce avea el 
în cîmp cu ce văzuse 
la mine, mi-a dat 
dreptate. Și a ținut 
seama de asta din 
anul următor. După 
cum și eu a trebuit 
să-mi scot pălăria 
cind am văzut porum
bul lui. Omul ăsta are 
un simț aparte pentru 
cultura porumbului. 
El stă de vorba cu 
planta asta, o înțelege.

— Deci ați plecat 
mai „bogat" de la 
Josu ?

— Ne-am „îmbogă
țit" amindoi. Am și 
făcut un soi de con
tract. ca între prie
teni. El să preia de la 
mine experiențe lega
te de cultura plante
lor furajere si din 
zootehnie, eu să învăț 
de la el porumb. Mi-a 
plăcut omul ăsta, mi-a 
plăcut munca lui. e 
nemaipomenit de har
nic și insistent. M-a 
ambiționat. Vă spun, 
minunat om e acest 
Josu. prietenul meu, 
fecior de țăran ca și 
mine 1 L-am îmbrăți
șat acolo. în cîmp. și 
sîntem acum cei mai 
buni prieteni. Pentru 
că toți cei care fac o 
muncă adevărată, cu 
tot sufletul și cu toa
tă mintea, sînt. e fi
resc să fie. buni prie
teni intre ei.
Mihai CARANFI1

Jr.su
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Organizațiile de partid din cartie
rele orașului Curtea de Argeș sint 
antrenate la numeroase acțiuni pen
tru mai buna gospodărire a locali
tății și rezolvarea unor importante 
sarcini economice și sociale. în acest 
sens, tovarășa Niculina Pițigoi, 
prim-secretar al comitetului orășe
nesc de partid, ne relatează : „Co
mitetul orășenesc de partid, secre
tariatul acestuia acordă o deosebită 
atenție pregătirii secretarilor orga
nizațiilor de bază din cartiere, in
struirii lor diferențiate, după speci
ficul muncii pe care o au de desfă
șurat. Pe lingă instruirile lunare 
oare au loc cu toți secretarii orga
nizațiilor de bază din oraș, la care 
participă și oei din cartiere, perio
dic membrii biroului comitetului 
orășenesc se Intîlnesc cu secretarii 
organizațiilor de partid din cartiere. 
Se ridică zeci și zeci de probleme 
legate de munca organizatorică și 
politico-educativă, dar mai ales oele 
referitoare la activitatea gospodă
rească, Ia stringerea materialelor 
refolosibile, înfrumusețarea cartie
relor și gospodărirea fondului lo
cativ11.

De curind s-a declanșat campania 
de înfrumusețare a cartierelor și lu
crare a pămintului. Pentru stimu
larea inițiativelor s-au instituit cu 
acest prilej concursuri privitoare la 
„Blocul cel mai bine gospodărit11, 
„Gospodăria cea mai bună" — ac
țiuni în care sînt antrenate toate 
organizațiile de partid din cartiere. 
Printre organizațiile de partid frun
tașe se numără aceea din cartierul 
5 „Plopiș11, al cărei secretar este 
pensionarul Constantin Roncea, fost 
activist de partid, comunist de ini
țiativă și cu bogată experiență in 
munca de partid. Aoeastă organiza
ție a mobilizat comuniștii, pe toți 
cetățenii cartierului la colectarea și 
predarea celor mai mari cantități de 
fier vechi, hîrtie, textile (circa 12 
tone). Acțiunea continuă.

— La baza realizărilor noastre 
stă munca de la om la om — ne 
spune tovarășul Constantin Ron
cea. Acțiunile întreprinse de bi
roul organizației de bază ? Dez
baterea in adunările generale 
a măsurilor inițiate pentru co
lectare, constituirea unor colective 
formate din membri ai biroului și 
organizației de bază, ai O.D.U.S., 
agitatori, membri ai comitetelor aso
ciațiilor de locatari, deputați care 
merg în fiecare locuință și 
ment, pentru a discuta pe 
concret cu cetățenii. Și, 
drul discuțiilor individuale.

aparta- 
larg și 
în ca- 
ale bi-

O cerință a democrației socialiste

Rezolvarea promptă, temeinică 
a scrisorilor oamenilor muncii

ploilor a-

Bunul gospodar 
și inițiativa

Intr-o scrisoare adre
sată nu de mult re
dacției. corespondentul 
voluntar Vasile Vlad 
din comuna Corbu, 
județul Olt. semnala 
faptul că riul Vedea, 
în timpul . _
bundente, inundă te
renurile agricole si 
unele locuințe din sa
tul Ciurești. El sesiza, 
de asemenea, că o 
mare suprafață de te
ren agricol din acest 
sat nu poate fi culti
vată deoarece este ocu
pată de barăci și ate
liere. de unele utilaje, 
mașini și fier vechi, 
toate abandonate in
tr-o incintă negospo
dărită. Tot in zona 
respectivă, se arăta în 
scrisoare, există si o 
clădire pentru baie 
publică nefolosită.

Faptele relatate sînt 
întemeiate — se arată 
in răspunsul primit la 
redacție din partea 
Comitetului executiv 
al Consiliului popular 
al județului Olt. for 
căruia i-a fost trimisă 
spre soluționare scri
soarea.

Pentru prevenirea 
inundațiilor provocate 
de riul Vedea, se 
menționează în adresa 
de răspuns. Oficiul de 
gospodărire a apelor 
Olt si Ocolul silvic 
Slatina vor exploata 
vegetația forestieră 
crescută In albia mi
noră a riului. vegeta
ție ce barează cursul 
norma! al apelor. în
deosebi cînd debitul 
acestora este sporit. 
Totodată, oină la sfir- 
situl lunii iunie a.c.. 
O.G.A. — Olt va exe
cuta lucrările cores
punzătoare de regu
larizare a cursului 
riului in zona respec
tivă.

In legătură cu celă
lalt aspect, răspunsul 
precizează că incinta 
la care se referea se
sizarea este deținută 
de Asociația economi
că intercooperatistă 
Potcoava, fiind pre
luată de la Schela de 
extracție petrolieră. în 
vederea inlăturării 
neajunsurilor semna
late. impreună cu 
conducerile Schelei de 
extracție Potcoava si 
asociației intercoope- 
ratiste. precum și cu 
primarul comunei 
Corbu, s-a stabilit de
molarea baracamente- 
lor respective, curăta- 
Tea terenului si pre
darea acestuia către 
consiliul popular, pen
tru a fi luat in cultu
ră. în ce privește clă
direa băii s-a hotărit 
cu conducerea Schelei 
Potcoava ca aceasta să 
fie redată in folosință 
și să funcționeze de 
două ori pe Săptămină 
pentru 
schelei si locuitorii sa
telor din zonă.

Așadar, soluțiile au

fost găsite tot la fața 
locului și n-ar fi tre
buit ca gospodarii co
munei să aștepte o 
sesizare pentru cău
tarea si aplicarea lor.

Măsuri ferme 
pentru întărirea 

legalității
Mai multi cetățeni 

din satul Volintirești. 
comuna Alexandru 
Ioan Cuza, județul 
Iași, au sesizat redac
ției că Ia ferma vege
tală a C.A.P. din loca
litatea lor s-au comis 
o seamă de nereguli 
și ilegalități in ce pri
vește măsurarea pro
ducției de porumb din 
toamna anului trecut 
și retribuirea muncii 
cooperatorilor, că s-au 
creat plusuri în ges
tiune la porumb si 
s-au scos din magazie 
unele cantităti ce au 
fost date unor persoa
ne care nu aveau 
dreptul. Deși aseme
nea fapte au fost adu
se la cunoștința con
ducerilor C.A.P. din 
comună și a consiliu
lui popular, nu s-au 
luat măsuri pentru 
restabilirea legalității 
și tragerea la răspun
dere a celor vinovati 
— se arăta în finalul 
scrisorii.

Redacția a îndrumat 
această sesizare, pen
tru rezolvare. Comi
tetului județean Iași 
al P.C.R.

Din referatul în
tocmit in urma anali
zei efectuate la fata 
locului reiese că cele 
semnalate corespund 
realității. într-adevăr. 
magazinerul fermei 
Volintirești, Gh. Bla-

muncitorii

ÎNSEMNĂRI din orașul 
CURTEA DE ARGEȘ

roului organizației de bază cu mem
bri' de partid sînt abordate pro
blemele intensificării acțiunii de co
lectare, de bună gospodărire.

Gospodăriile din oraș dispun de 
anumite suprafețe de pămint, cit și 
de efective apreciabile de animale, 
păsări și stupi. Iată de ce organiza
țiile de partid și-au propus 
să dezbată in adunările generale 
activitatea comuniștilor din cartiere 
pentru perioada de primăvară și 
vară. „Și noi am dezbătut Progra
mul unic de creștere a producției 
agricole — precizează Alexandru 
Dumitrov, secretar al organizației de 
bază din cartierul nr. 14 „Albina11, 
Cu acest prilej am stăruit asupra 
modalităților de acțiune pentru mo
bilizarea tuturor cetățenilor la folo
sirea cit mai bună a fiecărei palme 
de pămînt, pentru obținerea necesa
rului propriu de produse agricole, cit 
și pentru vinzarea la fondul de stat 
a unor cantități importante de astfel 
de produse11.

Aici, ca și in cartierele nr. 8 Po
sada (secretar Vasile Bumbac), nr. 2 
Valea Sasului (secretar Ștefan 
Tima), nr. 4 Valea Dogjjmei (secre
tar Cornel Stoica), organizațiile de 
partid au dobindit, prin inițiativa 
lor, prin munca desfășurată in rîn- 
dul cetățenilor, o bună experiență în 
cultivarea terenurilor din curți, de 
pe marginea străzilor, a zonelor vi
rane, a locurilor dintre blocuri. Co
muniștii au fost ei înșiși 
demne 
cum 
care 
mare, 
le-au i 
astfel 
gume, 
disponibilități 
fondul de stat. De altfel, în primul 
trimestru al acestui an, orașul a li
vrat la fondul de stat o 
carne de vită dublă față 
văzută în plan; totodată, 
planul și la carnea de 
oaie, precum și la ouă.

în ultimele două decenii. în ora
șul Curtea de Argeș au fost con
struite 6 600 apartamente. O însem
nată parte din acestea sint situate în 
cartierul nr. 5, unde, în orele libere, 
sute de cetățeni amenajează căile de 
acces, locurile de joacă pentru copii.

exemple 
: de urmat, demonstrînd

se poate valorifica fie- 
palmă de pămînt. Ca ur- 
numeroși cetățeni ai orașului 
urmat exemplul și își asigură 
aprovizionarea proprie cu le- 
fructe, ouă, creînd și anumite 

pentru vînzarea la

cantitate de 
de cea pre- 
s-a realizat 
pasăre, de

ga. a reținut de la 
unii cooperatori intre 
1 000 și 2 000 kg po
rumb știuleți de la fie
care. creindu-și astfel 
un plus in gestiune de 
20 tone. De asemenea, 
confruntindu-se jur
nalul de recoltare cu 
caietul de evidentă 
al magazinerului s-a 
constatat că nu cores
pundeau cantitățile 
inscrise. existind o di
ferență ce nu a fost 
înregistrată in actele 
contabile. Au fost de
pistate. totodată, ile
galități și la acordarea 
retribuției, confirmin-’ 
du-se și faptul că ma
gazinerul a dat unele 
cantităti de porumb 
unor persoane care nu 
aveau dreptui.

Concluziile rezultate 
au fost aduse la cu
noștința cetățenilor 
comunei, iar pentru 
inlăturarea si preve
nirea neajunsurilor si 
ilegalităților s-au a- 
doptat o serie de mă
suri menite să ducă 
la întărirea ordinii si 
disciplinei în coopera
tiva agricolă respec
tivă. la îmbunătățirea 
muncii de partid în 
toate unitățile de, pe 
raza comunei. S-a ho
tărit. de asemenea, 
preluarea cantităților 
de porumb de la cei 
care le-au primit pe 
nedrept. în același 
timp, adunarea gene
rală a organizației de 
bază sat Volintirești a 
hotărit. la data de 24 
mai a.c., excluderea 
din rindul membrilor 
de partid a magazine
rului Gh. Blaga. ur
mind să i se intoc- 
mească și dosar de 
trimitere in judecată 
pentru faptele penale 
sâvirșite.

La semnalele cititorilor
• Propunerile făcute de semnatarii scrisorii 

adresate „Scinteii11, in legătură cu mersul unor 
trenuri de persoane pe distanța București-Plo- 
iești — ne-a răspuns Direcția plan mers de tren 
din Departamentul Căilor Ferate — au fost luate 
în considerare. Astfel, prin noul plan de mers 
al trenurilor de călători, trenul 7006 este pre
văzut cu circulație permanentă, iar pentru tre
nurile 6001 și 6002 au fost prevăzute opriri în 
stațiile menționate în scrisoare. Orarele celor
lalte trenuri de călători (curse muncitorești) la 
care se refereau semnatarii scrisorii au fost sta
bilite de comun acord cu delegații întreprinde
rilor care au participat la consfătuirea de orare 
ținută la Regionala de căi ferate București, în 
funcție de programul de lucru al unităților res
pective.

• Indisciplina prompt sancționată. Pentru 
comportare necivilizată față de cetățeni și aba
teri de la regulile comerțului — ne-a adus 
cunoștință conducerea UJECOOP-Vilcea. 
urma soluționării sesizării trimise redacției 
către Vasile Măgureanu din comuna Vlădești 
gestionara Elena Circeag de la cooperativa 
producție, achiziții și desfacerea mărfurilor din 
localitatea respectivă 
plinar.

• tn urma analizei 
de o comisie formată 
organelor competente 
trata de transporturi auto — s-a hotărjt repu
nerea in circulație. începind cu luna mai a.c., a 
curselor de autobuze pe traseul Cîmpulung Mol
dovenesc — Izvoarele Sucevei, cu intrare prin 
satul Bobeica ce aparține de această comună, 
în acest fel, s-a dat curs solicitării locuitorilor 
satului respectiv, exprimată in scrisoarea adre
sată „Scinteii11.

ts. 
in 
de
de

a fost sancționată disci-
la fata locului efectuată 

din specialiști din cadrul 
— ne-a comunicat Cen

Gheorqhe PÎRVAN

iar in spațiile libere plantează 
legume. Printre ei. in permanență 
se află Gheorghe Tița. secretarul 
organizației de bază din cartier. 
Aflăm că oetățenii de aici, avîndu-i 
în frunte pe comuniști, au prestat 
multe mii de ore de muncă patrio
tică la înălțarea blocurilor, pavatul 
străzilor, introducerea apei potabile, 
canalizarea străzilor. La consiliul 
popular orășenesc ni se relatează că 
prin participarea cetățenilor la ac
țiunile edilitar-gospodărești și re
cuperarea unor materiale refolosi- 
bile au fost realizate anul trecut 
economii în valoare de 23 milioane 
lei.

Organizațiile de partid din cartie
rele orașului se implică și în solu
ționarea altor probleme. Interlocu
torii noștri, secretari, membri ai bi
rourilor organizațiilor de bază, 
ne-au vorbit despre preocuparea 
pentru cunoașterea, înțelegerea și 
aprofundarea unor hotăriri de partid 
și legi ale statului. Informările poli
tice prezentate în fața comuniștilor, 
ca și temele invățămîntului politico- 
ideologic sint axate pe conținutul 
documentelor de partid nou apărute, 
pe sarcinile ce decurg din acestea 
pentru membrii de partid, pentru 
toți cetățenii din cartiere. O deose
bită grijă manifestă organizațiile de 
partid pentru respectarea normelor 
de conviețuire socială și a obliga
țiilor cetățenești, pentru buna în
treținere a apartamentelor și insti
tuțiilor de cultură.

Totodată, interlocutorii ne-au sem
nalat și unele anomalii existente, au 
formulat critici îndreptățite la adre
sa unor birouri de organizații de 
partid. Bunăoară, Cornel Stoica, 
secretarul organizației de partid din 
cartierul nr. 4, arăta că în această 
zonă fierul vechi și alte 
refolosibile se aruncă pe apa... sim- 
betei. De ce ? Pentru că nu s-a 
găsit la primărie înțelegerea nece
sară de a se amplasa și în acest 
cartier conteinere pentru materiale 
refolosibile și nu sint dirijate mij
loacele de transport care să preia 
aceste materiale. La care s-ar putea 
adăuga și lipsa de inițiativă a bi
roului de partid respectiv pentru 
solutionarea unor probleme care de
pind de el. în alte cartiere au fost 
formulate critici față de anumite 
neajunsuri existente în ce privește 
preluarea produselor agricole de Ia 
cetățeni, ca, de exemplu, a laptelui.

în ultima vreme, comitetul orășe
nesc de partid a întreprins unele 
acțiuni menite să dea mai multă 
substanță muncii și activității or
ganizațiilor de partid din cartiere. 
Una din aoestea este permanenti
zarea schimburilor de experiență 
dintre organizații, pentru ridicarea 
muncii fiecăreia la nivelul celor 
fruntașe. O altă măsură se referă la 
instruirea birourilor organizațiilor 
de bază cu metode specifice muncii 
de partid ce se desfășoară în car
tiere.

materiale

Gheorqhe CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteii

Odihnă și sănătate 
în stațiunile 

balneoclimaterice
în aceste zile de iunie, oficiile 

județene de turism din întreaga 
țară și. agențiile întreprinderii de 
turism, hoteluri și restaurante 
București pun la dispoziția tuturor 
celor interesați bilete pentru petre
cerea concediilor sau a citorva zile 
reconfortante in numeroase sta
țiuni balneoclimaterice. Printre a- 
cestea. se numără Poiana Brașov. 
Bușteni. Sinaia. Predeal. Durau. 
Lacu Roșu. Păltiniș. Borșa, Tușnad. 
Borsec. Sovata. în toate aceste sta
țiuni, oaspeților li se. asigură con
diții dintre cele mai bune de ca
zare si odihnă, precum și multiple 
posibilități de petrecere a timpului 
liber în mod plăcut și util.

BÎRLAD : Un nou 
și modern cartier

grad 
i cea 
mai

în partea de sud-est a municipiu
lui Birlad prinde contur și se 
dezvoltă un nou și modern 
cartier de locuințe. în aceste zile, 
aici au fost finalizate _ și predate 
oamenilor muncii din întreprinde
rile industriale birlădene peste 120 
de noi apartamente cu un i 
sporit de confort, destinate în 
mai mare parte familiilor cu 
multi copii.

— Acest mare ansamblu de 
cuințe, „Lirei—Olga Bancic11, 
spune Panainte Vicol, primarul 
municipiului, sporește simțitor zes
trea edilitară a localității și ii adu
ce un plus de frumusețe prin uti
lizarea șarpantei și prin alte solu
ții constructive inspirate din arhi
tectura locală. Cu cele puse la dis
poziție oamenilor muncii în mai. 
numărul total al apartamentelor 
ridicate in municipiul nostru în ul
timele două decenii a ajuns la 
15 000, peste 84 la sută din popu
lație locuind acum în case noi. în 
acest cincinal vom mai construi 
alte aproape 4 000 de apartamente 
in zonele ce vor face legătura în
tre cartierele din sud și est cu cele 
din centrul și nordul orașului. 
(Petru Necula).

lo
ne

Din noile eonitructii ale municipiului Oradea

Resursele locale — la
Un punct permanent figurează 

(trebuie să figureze) pe agenda de 
lucru a tuturor consiliilor populare : 
autofinanțarea în profil teritorial. 
Componentă indisolubilă a procbsu- 
lui de autoconducere. autofinanțarea 
constituie un puternic stimulent pen
tru valorificarea cit mai eficientă a 
resurselor locale — umane și mate
riale — în scopul dezvoltării fiecă
rei așezări, al obținerii unor exce
dente bugetare cit mai consistente 
destinate dezvoltării generale. Expe
riența acumulată în perioada care a 
trecut de la intrarea în vigoare a 
Legii nr. 1 din 1985. prin care auto
finanțarea în profil teritorial a de
venit o obligație a tuturor cbnsi- 
liilor populare, demonstrează că a- 
semenea resurse există în fiecare 
localitate, că folosirea lor poate și 
trebuie să devină principala sursă 
de venituri in bugetele locale. Cum 
acționează consiliile populare, ceilalți 
factori de opinie si decizie pentru 
utilizarea cît mai deplină a acestor 
resurse ? Redăm cîteva aspecte în 
acest sens din activitatea consiliilor 
populare din două localități vîlcene 
vecine — Băbeni și Frincești.

— Da. am construit si mult, și 
bine, si frumos. Ne dă mina. Astfel - 
rezumă primarul comunei Băbeni, 
Gheorghe Răban, zestrea edilitară 
agonisită de localitate în ultimii 
10—15 ani. Greu de făcut un inven
tar al „zestrei11, dar cîteva repere 
ale acesteia redau imaginea unei 
comune pe cale de a deveni oraș : 
blocuri cu 450 de apartamente (se 
mai construiesc altele cu 142 apar
tamente). clădirea casei de cultură 
cu 600 locuri, căreia nu i-ar sta rău 
în nici un oraș, și multe altele. Ce 
înseamnă însă expresia interlocuto-- 
rului „ne dă mina11 ?

— înseamnă .că am avut mijloa
cele financiare necesare, că am a-

Vă informăm despre

pe șo- 
ca-

Pornind din Capitală pe D.N. 1,
aproape de kilometrul 17,
dreapta se desprinde din
sea un drum, închis la 
păt de o construcție familiară.
Recunoaștem ușor, după arcele 
din beton ale aerogării și tur
nul de control, clădirea Aeropor
tului International București^ — O- 
topeni. Dincolo de ea se află plat
forma de îmbarcare-debarcare. 
pista cu căile de rulare, bretele
le de legătură și avioanele pur- 
tind insemnele dragi ale României 
ori însemnele distinctive ale altor 
țări. Și mai este ceva, mai greu 
de observat — șantierul de execu
ție a unor ample lucrări de dez
voltare a Aeroportului Otopeni.

Din 1970. cînd a intrat în ex
ploatare. această importantă ctito
rie a „Epocii Nicolae Ceaușescu" 
și-a sporit necontenit utilitatea. In 
momentul de fată, peste un milion 
de călători români și străini se 
bucură de serviciile sale. O tra
iectorie ascensională au descris în 
acești 17 ani nu numai traficul ex
tern de călători, ci și cel de 
mărfuri. De asemenea, rețeaua ae
riană internațională servită de a- 
viația noastră conectează astăzi 
Bucureștiul și țara cu zeci de orașe 
din Europa. Asia. Africa și Ame
rica. în același timp, aeroportul 
servește cursele aeriene regulate 
ale unui mare număr de companii 
aeriene străine, precum și curse 
charter pentru turismul interna
țional. O asemenea evoluție este 
urmarea firească a dezvoltării 
economiei naționale, a industriei 
aeronautice și transportului ae
rian românesc. Este urmarea 
firească a politicii statului nos
tru de largă participare la cir
cuitul mondial de valori mate
riale si spirituale. Traficul tot mai 
intens impune insă redimensionări 
și modernizări la Otopeni. ampli
ficarea pistelor de aterizare și de
colare a avioanelor, reorganizarea 
fluxurilor de pasageri. îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de con
fort in aeroport.

Specialiștii Institutului de pro
iectări, transporturi auto, navale 
și aeriene (I.P.T.A.N.A.). în cali
tate de proiectant general. în co
laborare cu colegii lor de la alte 
14 unități de profil, au trecut pri
mii la concretizarea noilor cerințe. 
In fata schiței în ozalid, cu ajuto- 

Plicat principiile autofinanțării încă 
inainte de apariția și intrarea in 
vigoare a Legii nr. 1. Iar la noi, 
unul din aceste principii suna cam 
așa : „La buget se vine ca albina 
la stup, nu ca găina Ia grămadă*1. 
Intîi ca sursă de venituri, apoi ca 
solicitant de fonduri. Iar ca să 
aduci venituri trebuie lucrat nu nu
mai cu brațele, ci si cu mintea.

Si totuși, care sînt sursele de ve
nituri ale bugetului local din Bă
beni ?

— Cooperativa agricolă de produc
ție : pămintul arabil — cam puțin 
pentru populația de 10 000 de locui
tori — 1 200 hectare, din care njjmal 
890 arabile. „Asta poate însemna 
două lucruri : fie să-ți încrucișezi 
brațele dînd vina ne puținătatea pă- 
mintului. si acela slab productiv, fie 
să-ti sufleci rhînecile și să-l lucrezi 
palmă cu palmă. Noi am ales a doua 

• Spiritul gospodăresc și capitolul „venituri"
• Numai cu bufetul nu se face... bugetul

cale, iar recoltele, deși nu-s ca-n 
Bărăgan, sint printre cele bune din 
județ. Mai departe. Sintem totuși 
zonă submontană. avem tradiții de 
crescători de vite. Am dezvoltat sec
torul zootehnic care dă peste 50 la 
sută din veniturile cooperativei. Ei, 
d-aci-ncolo nu mai e nimic de făcut, 
au zis unii. Au greșit. Mai erau 
mica industrie și serviciile. Acestea 
înseamnă Ia noi si brutăria, și cele 
două mori, si ferăstrăul circular, și 
statia de preparare a substanțelor 
chimice pentru pomicultură, și sec
ția de timnlărie pentru construcții. 
Trageți linie și veți vedea că din 
veniturile anuale de aproape 6,5 mi
lioane de lei ale cooperativei agrico
le. mai bine de un sfert provin din 
mica industrie ’și servicii. Veți spu
ne că veniturile sînt ale C.A.P.. nu 
ale consiliului popular. Așa este, dar 
cu cit veniturile cooperativei sint 
mai mari, cu atît retribuția coope
ratorilor e maî bună. Iar C.A.P. plă
tește bugetului comunal impozit po
trivit volumului de retribuții pentru 
cooperatori.

— Cooperativa de producție, achi
ziții si desfacere a mărfurilor : a 
pornit ca aproape pretutindeni de 
la... bufete. Dar numai cu bufetul 
nu se face... bugetul. Fragii, murele, 
zmeura, afinele din pădurile înveci
nate erau considerate cindva doar o 
treabă pentru... copii. Dintre ei. unii 
mai întreprinzători le adunau și le 
vindeau cu cănită în gară. Toată 
această rezervă de fructe a „luat-o 
in primire11 acum C.P.A.D.M.-ul. Și 
nu numai că le adună în bună mă
sură tot cu copii, dar le și exportă 
in stare proaspătă. In plus are și o 
secție de concentrate pentru sucuri, 
una de îmbuteliere a sucurilor. Ati 
gustat sucurile de Băbeni ? Un de
liciu ! în afară de daracul de lină, 
s-a mai găsit o resursă : cîrpele 
vechi. S-a înființat un darac care le 
preface-n vată pentru saltele și ta
pițerie. Asta a dus la înființarea

rul șefului de proiect, inginerul 
Theodor Constantinescu. de la 
I.P.T.A.N.A.. facem o incursiune pe 
viitoarea pistă de zbor din cea mai 
mare poartă aeriană a tării, pre
cum și la celelalte obiective care 
o servesc. Paralelă cu pista de zbor 
existentă, noua pistă, în lungime 
de 3,5 kilometri, echipată cu toa
te instalațiile și sistemele de ba
lizaj necesare pentru protecția si 
dirijarea zborurilor, va permite a- 
terizarea si decolarea oricărui tip 
de avion aflat în exploatare pe li
niile aeriene internaționale, in pre
zent și în perspectiva anului 2000. 
Amplasamentul său este menit să

<

Dezvoltarea aeroportului 
internațional București - Otopeni

confere securitate maximă zboru
rilor. precum și posibilitatea uti
lizării, fie pe rind, fie simultan, a 
ambelor piste, în funcție de soli
citări. Noua cale de rulare, para
lelă cu cea de-a doua pistă, va 
avea lungimea de 1 250 metri. îm
preună cu breteaua de degajare 
rapidă, ea va permite desconges
tionarea pistei, mărind astfel ca
pacitatea de trafic. In afară de a- 
oeastă bretea de legătură tn- 
tre pista de zbor și calea de 
rulare, sint prevăzute bretele de 
legătură cu platformele de îmbar- 
care-debarcare existente și cu ae
rogara de mărfuri. Breteaua care 
duce la aerogara de mărfuri va 
asigura accesul direct de la noua 
pistă, reducînd astfel parcursul a- 
vionului la sol cu circa 3 ki
lometri. Să mai consemnăm ame
najarea unor drumuri tehnologice 
pentru accesul constructorului la 
obiectivele pe oare le are de exe
cutat. drumuri care, ulterior, vor 
servi. în cea mai mare parte, ae
roportului pentru întreținere și ex
ploatare. De asemenea, pentru o- 
biectivele din afara incintei aero
portului se' vor executa drumurile 
de acces.

— Mai sînt și alte lucrări pre-

baza autofinanțării 
o „subtiere11 substanțială a bugetului 
comunal. Cu peste 680 000 lei față 
de anul 1985.

— De unde venituri, tovarășe, de 
unde ? — ridică din umeri a
neputință contabila consiliului. Nu 
ne rămîne decit să „inventariem*1 
sursele de venituri din comuna veci
nă. comparîndu-le cu cele de aici.

— Cooperativa agricolă de produc
ție : 910 hectare pămînt agricol, de 
aceeași calitate cu cel din Băbeni. 
(„Păi ce impozit pe retribuții să le 
mai luăm, cînd cooperativa are o 
groază de împrumuturi ? Pămintul e 
cum e !“). Servicii, sau mică indus
trie ale C.A.P. ? Nici vorbă. Deși se 
pare că ar exista acolo „unul care 
împletește coșuri11. C.A.P. a avut o 
cărămidărie. dar... s-a desființat. Și 
totuși, aici argila este de o calitate 
excepțională.

— C.P.A.D.M. : 3 bufete, un ma
gazin sătesc, .frizerie, cizmărie, croi
torie. Există, e drept, și o gospodă
ri e-anexă cu... cinci scroflțe pentru 

jprăsilă. Dar citi purcei ar trebui să 
aibă ca să satisfacă cererile popu
lației care încheie contracte de porci 
cu statul ?

— Consiliul popular : venituri din 
impozitele primite de la cei 60 me
seriași autorizați. încolo...

Da, nu pe „un pas greșit", ci pe 
un drum greșit au fost surprinși cei 
din Frincești de Legea nr. 1 din 
1985. Pe drumul ignorării resurselor 
locale si al bizuirii pe bugetul sta
tului, Legea a stopat acest drum, 
obligind la trezirea simțului gospo
dăresc în folosirea resurselor locale. 
Care resurse există, sint chiar pre
văzute în planul de redresare a si
tuației din Frincești.

Spicuim cîteva din ele : organiza
rea cuvenită a muncii în C.A.P. 
pentru sporirea recoltelor. pentru 
redresarea sectorului zootehnic ; con
struirea unei mori a C.A.P. și în
ființarea unei vărării (calcar există 
din belșug, material lemnos din că
zături — la fel) ; C.P.D.A.M. : înfiin
țarea unei patiserii ; organizarea cu
lesului fructelor de pădure si valo
rificarea acestora ; consiliul popu
lar : înființarea unei secții de tri
cotaje (mîini harnica și pricepute 
există) ; construirea unei mori pen
tru uruială ; plantarea a 20 hectare 
cu coacăz ; construirea a două mi- 
crohidroqentrale pe pîrîul Bistrița...

Da. planurile de acțiune imediată 
sînt bune, dar ele nu se opresc aici. 
Primărița însăși „visează11 o secție 
de concentrate din fructe de pădure 
pentru sucuri, a uneia de construc
ții (căci cărămidă și var vor fi), a 
unei secții de artizanat. Și — de ce 
nu ? — comuna să semene cu Bă- 
benij : cu casele băbenarilor, cu 
blocurile lor. cu casa lor de cultură, 
cu magazine și ateliere de tot felul. 
Că asta se poate, o arată experiența 
vecinilor.

Deocamdată însă, ca toate aceste 
planuri să prindă viată, trebuie pus 
umărul serios la treabă. Și (vor
ba primarului din comuna vecină) 
si mintea la fel. Pentru ca resursele 
locale de aici să-și capete valorifi
carea cuvenită. Incepînd cu inițiati
va oamenilor.

unei secții de tapițerie pentru popu
lație. Abia face față comenzilor. 
Cit privește bufetul, a cam rămas 
în urmă cu veniturile. L-au întrecut 
patiseria și cofetăria.

— Cooperația meșteșugărească : 
cizmărie, croitorie, frizerie? De bună 
seamă, dar sint cu mult depășite în 
ce privește contribuția lor la veni
turile cooperativei. Ați auzit de cu
săturile vîlcene cu arnici ? Ei bine, 
sînt cunoscute si în străinătate. Sec
ția de artizanat a cooperativei ex
portă anual produse de circa un 
milion de lei. La Băbeni se con
struiește mult, trainic si frumos. Lo
cuințe noi. potrivit planului de sis
tematizare. dar de „tip vîlcean". 
Deci, ridicate de cei din lotul de 
construcții al cooperativei meșteșu
gărești. Oamenii Băbenilor sînt cău- 
tati in industrie, dar ei vor să ră- 
mînă acasă. Așa că... a venit in

dustria la ei. Combinatul chimic din 
Rimnicu Vilcea. în colaborare cu 
U.J.C.M.. a deschis aici o secție.

— O.D.U.S. : Cum pot furniza, fie
care, zeci de mii de lei zonele foarte 
înguste de pe marginea drumurilor, 
nefolosite pină nu de mult? Foarte 
simplu. Condiția este ca un gospodar 
(în cazul de față, Trică Miron sau Con
stantin Gojaroa. membri ai O.D.U.S.) 
să ridice într-una din adunările ce
tățenești problema sădirii de duzi. 
Să fie apoi ajutați cu puieti. să se 
mobilizeze obștea la sădit, la îngri
jit. Ceea ce s-a si petrecut. Puietii 
au intrat „pe rod11, adică au dat 
frunze, care au fost culese de copii 
si pionieri pentru viermii de măta
se. Anul trecut, „primul rod11 a în
semnat aproape jumătate de tonă de 
gogoși de mătase.

împreună cu interlocutorul facem 
o scurtă incursiune prin cifrele bu
getului comunal. Anul trecut, se pla
nificase un excedent pentru bugetul 
județean de 334 000 lei. A fost de 
aproape 500 000 lei. Bugetul pe anul 
acesta prevede un excedent de 
590 000 lei. „îl depășim, ne asigură 
primarul. Avem resurse. Iar una din 
cele mai importante este inițiativa 
oamenilor. Care știu nu numai să 
muncească, ci si să gîndească".

Un „împrumut11 care ar aduce 
mari... venituri : experiența vecini
lor. După experiența comunei Bă
beni. să treceim la o alta, vecină, 
comuna Frincești. Comuna se află 
doar la cîtiva kilometri de Băbeni ; 
populația — în jur de 7 000, pămîn- 
tul — la fel ca la Băbeni. Dar oricît 
de ciudat ar părea. în ce privește 
gradul de folosire a resurselor lo
cale — diferența e mare. Parcă n-ar 
fi vecini.

— Legea nr. 1 din 1985 ne-a prins 
cam pe pas greșit — recunoaște pri
marul comunei. Maria Fugăroiu. Cît 
privește bugetul...

Intr-adevăr, fără să ne cufundăm 
prea mult in cifre, putem constata 

conizate !n cadrul acestei dezvol
tări, tovarășe inginer ?

— Concomitent cu realizarea ce
lei de-a doua piste de zbor, a a- 
părut ca necesară extinderea ae
rogării de călători și specializarea 
acesteia pe fluxul de plecări, -cea 
actuală urmind să fie organizată 
pe fluxul de sosiri. In cadrul a- 
celeiasi investiții se proiectează o 
nouă aerogară oficială, cu platfor
me de parcare pentru aeronavă și 
pentru persoanele care participă la 
sosiri si plecări. Totodată, se vor 
construi o serie de alte clădiri și 
instalații destinate desfășurării ac
tivității aeroportuare in cele mai 

bune condiții, cum sînt t alimen
tarea cu apă. cu energie electrică 
și termică, canalizarea etc.

Noua aerogară va fi amplasată 
în continuarea actualei aerogări și 
se va compune dlntr-un corp cen
tral. corpuri anexe pentru diferi
tele servicii și un corp de legă
tură cu aerogara aflată în exploa
tare. Concepută pe mai multe ni
veluri — demisol, parter și etaj — 
aerogara cea nouă va cuprinde 
două holuri înalte de așteptare, 
pentru cei care pleacă si însoți
torii lor la aeroport, și, respectiv, 
pentru cei care așteaptă îmbarca
rea, Vor fi dispuse, la parter și 
etaj, două restaurante, tonete pen
tru . .... 
flori, saloane de coafură si 
rie. posturi de prim-ajutor. 
poștal, cabine telefonice, 
pentru agențiile de transport 
ne si tot ceea ce are tangentă cu 
buna servire a călătorilor. Concep
ția constructivă tine seama de ne
cesitatea înlesnirii circulației spe
cifice în aeroporturi, de la prelua
rea bagajelor la urcarea în avion. 
Specializarea construcției pe un 
singur flux de plecări va satisfa
ce acest deziderat, permitînd că
lătorilor să parcurgă traseul de la

presă, articole de artizanat, 
frize- 
oficiu 
spatii 
străi-

Laurentiu DUȚA 
Ion STANC1U 
corespondentul „Scinteii"

intrarea pînă la ieșirea din aero
gară la același nivel, fără să mai 
necesite urcări sau coboriri. Inter
locutorul nostru nu a uitat să a- 
mintească de dotarea aerogării cu 
utilaje si instalații moderne — 
benzi transportoare pentru bagaje, 
sisteme de informare tele, video 
și audio.

Sub aspect arhitectural, noua ae
rogară se va îmbina cu linia ce
lei actuale, fără a fi subordona
tă acesteia, avînd o expresie plas
tică modernă. în care vor apărea 
si _ elemente specifice tradiției ro
mânești. In decorația interioară se 
urmărește o linie simplă, elegantă, 
care să creeze ambianta necesară 
reducerii pînă la anihilare a stres- 
sului inerent desprinderii de sol. 
Soluții constructive moderne și ra
pide. concepute pe baza elemen
telor prefabricate si a unor mari 
panouri vitrate, vor conduce la 
iluminarea în cea mai mare parte 
naturală a clădirii, precum și la o 
bună vizibilitate spre platforma de 
îmbarcare-debarcare. Din afirma
țiile aceluiași interlocutor am re
ținut stadiul actual al lucrărilor, 
încredințate antreprenorilor gene
rali — Centrala antrepriză generală 
de construcții căi ferate și Centrala 
de construcții Industriale București, 
antrepriza generală. Echipele ds 
constructori au executat terasamen- 
tele (săpături și umpluturi) pe 
toată lungimea pistei de zbor și 
partial pe calea de rulare princi
pală ; au fost realizate fundațiile 
de balast pe circa un kilometru din 
lungimea pistei și aproximativ 500 
metri din calea de rulare. S-a asi
gurat astfel front de lucru pentru 
ca să continue turnarea funda
ției de balast, să se înceapă 
cea de balast stabilizat, pre
cum și suprastructura din beton 
de ciment. Constructorii se grăbesc, 
căci s-au angajat să predea anul 
acesta beneficiarului atit pista de 
zbor, cit și obiectivele specializate 
aferente acestei activități. Ca și 
proiectantii. ei se străduiesc să 
confere aeroportului internațional 
de la porțile Capitalei eficientă 
funcțională, asigurindu-i. In ace
lași timp, posibilitate de extindere 
în continuare. Simplitate în con
strucție și un grad sporit de con
fort pentru pasagerii acestui sfîrșit 
de secol și mileniu.

Gabriela BONDOC
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IN ACTIVITATEA DE RECONDIȚIONARE SI APROVIZIONARE 
CO PIESE DE SCHIMB PENTRO TRACTOARE $1 MAȘINI AGRICOLE

în atenție, reparațiile la termocentrale!
Colectivul de la Centrala elec

trică și de termoficare Giurgiu 
es>fe mobilizat cu toate for
țele în vederea realizării la terme
nele stabilite și de bubă calitate a 
volumului mare de reparații prevă
zute pentru acest an. Care este sta
diul de realizare a acestor reparații, 
ce trebuie să facă întreprinderile 
furnizoare de utilaje, echipamente și 
Piese de schimb, precum și ceilalți 
factori implicați în această activi
tate pentru ca toate capacitățile 
energetice supuse reparațiilor să poa
tă fi reconectate la circuitul pro
ductiv conform programului ?

— Sîntem preocupați și acționăm 
pentru ca toate reparațiile să fie 
executate in termen și de calitate, a 
tinut să ne precizeze inginerul Ale
xandru Firimiță, directorul Centra
lei electrice și de termoficare din 
Giurgiu. Pină în prezent am termi
nat reparațiile capitale la cafenul 
nr. 1 de 420 tone abur pe oră, pre
cum și reparația curentă Ia cazanul 
nr. 3 din cadrul centralei vechi de 
termoficare. La primul agregat ener
getic care a fost deja pus în func
țiune încă de la începutul lunii tre
cute urmărim acum atingerea para
metrilor privind presiunea și de
bitul.

Folosindu-se prilejul reparației ca
pitale, pe baza îmbunătățirilor omo
logate la termocentrala Borzești, și 
cazanului nr. 1 de la Giurgiu i-au 
fost aduse unele modernizări. Pe 
această bază, presiunea agregatului a 
crescut de la 120 la 140 atmosfere, iar 
debitul de abur de la 350 la 420 tone 
pe oră. Calitatea lucrărilor de repa
rații, cit și avantajele îmbunătăți
rilor aduse au fost confirmate de 
creșterea randamentului — funcțio
narea agregatului la capacitate și in 
regim de exploatare cit mai econo
mică. Astfel, in perioada care a tre
cut de la terminarea reparațiilor, 
acest cazan a funcționat neintrerupt 
și cu un adaos de păcură de numai 
20—25 la sută, adică in limitele pre
văzute prin proiect, față de un adaos 
de păcură de 62 la sută, cit se folo
sea înainte. De asemenea, tot în 
această perioadă unitatea a reușit 
să-și realizeze programul zilnic la 
producerea de energie electrică și s-a 
îmbunătățit simțitor alimentarea cu 
abur industrial a unităților econo
mice din municipiul Giurgiu.

Cînd micile orgolii costă mult
DE CE iNTlRZIE APUCAREA LA TlRGU MUREȘ 
A UNEI NOI SOLUȚII TEHNICE VALOROASE?

Eficiența unei industrii, nu-i un secret pentru nimeni, constă în pri
mul rind in capacitatea acesteia de a valorifica superior tot oeea ce 
ne-am obișnuit să denumim sintetic baza de materii prime și resurse e- 
nergetice. In acest sens sint necesare atit sporirea producției de materii 
prime și energetice, dar, mai cu seamă, căutarea și aplicarea continuă a 
unor soluții care să permită folosirea rațională, gospodărească a tuturor 
resurselor, precum și recuperarea și valorificarea tuturor materialelor re- 
fclosibile ce rezultă din procesele productive.

Avem, fără indoială, nevoie de mai multă energie electrică, de cărbu
ne, petrol, produse chimice, materiale de construcție, oțeluri cu caracte
ristici superioare. In aceeași măsură, este nevoie insă de inteligență teh
nologică și de simț practic, gospodăresc pentru ridicarea gradului de va
lorificare a acestor produse. Totodată, se impune o mai mare receptivi
tate față de nou, față de acele soluții valoroase și experiențe care sint 
demne de a fi generalizate. Pentru că performanța atinsă de o nouă teh
nologie sau de o instalație perfecționată nu poate rămine un eveniment 
singular în peisajul industriei noastre, la ora actuală supusă unui amplu 
și radical proces de perfecționare a organizării și de modernizare. Soluția 
nouă, fie tehnologică, fie constructivă, oricit de valoroasă ar fi, nu repre
zintă o valoare in sine măsura exactă a valorii o dă aplicarea și gene
ralizarea ei.

Ziarul „Scinteia" a prezentat, și cu 
alte prilejuri, o serie de de exemple 
care atestă că. din păcate, o idee 
nouă nu străbate întotdeauna cel 
mai scurt drum 
de la elaborare la 
aplicare și gene
ralizare. Obsta
cole de tot felul, 
de cele mai mul
te ori formale, 
aprecieri subiec
tive, ce țin mai 
curind de como
ditate, s-au inter
pus deseori in 
drumul spre afir
mare a unei so
luții noi, valoroa
se. Și aceasta de
oarece, de regulă, 
o idee nouă tul
bură confortul in 
care se complac 
unii, fie numai și 
prin faptul că le 
solicită să se pro
nunțe in legătură cu eficienta ei, 
ceea ce înseamnă, implicit, asumarea 
unei răspunderi.

...Inovația inginerului Balazs Ist
van, de la întreprinderea de repara
ții auto din Tirgu Mureș, reprezin
tă una din aceste idei, ce s-a născut, 
ca multe altele, din imperativele 
dezvoltării noastre industriale, ce au 
pus in mișcare un tot mai viguros și 
mai amplu aflux de creație tehnico- 
științifică. în esență, este vorba de 
perfecționarea unei instalații meni
te nu doar să recupereze, ci să și 
valorifice, adică să facă utilă o can
titate apreciabilă dintr-un material 
cane, prin însăși natura lui, înseamnă 
energie: praful de carbid. Mai exact, 
invenția permite folosirea în genera
toarele de acetilenă cu capacitate de 
5 și 10 mc pe oră, cele mai solici
tate de economia națională, a carbi
dului de granulație mică. In prezent, 
acesta este inutilizabil atît in insta
lațiile deja existente, cit și in cele 
fabricate de către întreprinderea 
,.Prodcomplex“ din Tirgu Mureș.

De ce nu a existat o asemenea 
preocupare din partea proiectantului 
de utilaj, a producătorului reprezin
tă un alt aspect la care nu ne pro
punem să ne referim acum. Nu 
este pentru prima dată cind bene
ficiarul. utilizatorul direct al unei 
instalații găsește înaintea proiectan
tului sau a producătorului o soluție 
de perfecționare a acesteia. întreba
rea care se ridică este alta : de ce 
nu a fost adoptată noua soluție 
oferită „pe tavă" și de întreprinde
rea „Prodcomplex", pentru a-și mo
derniza instalațiile aflate în fabrica
ție ? Au trecut aproape doi ani da 
la stabilirea soluției, timp in care 
noua instalație a fost experimentată 
și apoi exploatată pe parcursul a 
circa 4 000 de cicluri de încărcare- 
descărcare, utilizindu-se pentru

Fără îndoială că această primă 
reușită din cadrul programului de 
reparații se datorește pregătirii co
respunzătoare a acestei activități. 
Astfel, la baza întocmirii listelor de 
lucrări și a întregului program de 
reparații au stat in primul rind ob
servațiile înregistrate de perso
nalul de exploatare in fișele teh
nice zilnice de funcționare a agre
gatelor. Apoi, in momentul opririi și 
demontării agregatului, pe baza con
statărilor privind starea tehnică a 
echipamentelor au fost întocmite 
graficele de execuție și s-au repar
tizat formațiile de muncitori specia
lizați pe tipuri de lucrări. In cadrul 
acestor pregătiri un loc aparte l-a 

LA TERMOCENTRALA GIURGIU

ocupat asigurarea bazei tehnico-ma- 
teriale. Colectivul centralei electrice 
este preocupat pentru recondițio
narea unui număr cit mai mare de 
piese de schimb. Tot în acest scop 
a fost luată măsura ca întregul per
sonal tehnic al termocentralei, care 
cunoaște foarte bine agregatele și 
care urmează să le exploateze in 
continuare, sâ fie integrat efectiv in 
formațiile de lucru ale brigăzii de 
antrepriză reparații echipamente 
energetice. Pe de altă parte, la fața 
locului am întîlnit și echipe de asis
tență tehnică din partea întreprinde
rilor furnizoare de utilaje, echipa
mente și piese de schimb. Conjugin- 
du-și eforturile cu cele ale benefi
ciarului, echipa de asistentă tehnică 
din partea întreprinderii „Vulcan" 
București, spre exemplu, condusă de 
ing. Mihai Marian a reușit să reali
zeze o serie de dispozitive care i-a 
permis printre altele să facă inter
venții operative la fața locului, ceea 
ce a condus la cîștigarea de timp 
pentru reducerea duratei lucrărilor 
de reparații.

De asemenea, prin măsurile sta
bilite de către comitetul județean de 
partid, acestei cerințe i s-au aliniat 
și colectivele de la Șantierul naval 
și întreprinderea de construcții ma
șini și utilaje grele din Giurgiu, care 
au preluat și au executat cu foarte 
bune rezultate cantități însemnate de 

aceasta peste 120 tone carbid cu 
granulație măruntă;

Că întreprinderea producătoare nu 
manifestă încredere față de modifi

cările constructive ale instalației 
reiese clar și din numărul de adrese 
trimise in același răstimp unor uni
tăți de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică din țară prin care 
se solicită reproiectarea respectivei 
instalații. Rezultatul acestor demer
suri ? O inutilă pierdere de timp, de 
vreme ce însuși proiectantul genera
toarelor de acetilenă, actualmente în 
fabricație la „Prodcomplex" (respec
tiv filiala din Tirgu Mureș a Insti
tutului de cercetări pentru prelucrări 
cauciuc și mase plastice din Bucu
rești), se eschivează de la o aseme
nea abordare pe motiv că „are aco
perită capacitatea de proiectare". 
Unicul răspuns concret l-a primit 
conducerea întreprinderii din Tirgu 
Mureș de la Institutul de inginerie 
tehnologică și proiectări pentru in
dustria chimică din București, in 
care se arată că „singura soluție 
demnă de a fi luată în considerație" 
nu este alta decît... inovația ingine
rului Balazs Istvan.

Abia în septembrie anul trecut, 
„Prodcomplex" se decide, in sfîrșit, 
să accepte noua soluție cu modifi
cările constructive pentru generato
rul de acetilenă de 10 mc pe oră, dar 
eu condiția ca acestea să fie omolo
gate. O dorință firească, in confor
mitate cu legislația actuală, care in
terzice introducerea în fabricație sau 
modificările constructive ale unor 
instalații fără ca acestea să aibă 
atestatul de omologare. Numai că, 
nici de data aceasta, soluția elabora
tă și experimentată la întreprinde
rea de reparații auto din Tirgu 
Mureș nu a urmat cursul normal al 
aplicării și generalizării. Pe actul de 
omologare preliminară lipsea o 
singură semnătură : cea a proiectan
tului — același care refuzase mai 
înainte să colaboreze cu întreprin
derea „Prodcomplex" la reproiecta
rea instalației. 

bucșe pentru arborii morilor de căr
bune, seturi întregi de piese de 
schimb la ventilatoarele de gaze, au 
rebobinat diverse motoare etc.

în același mod se acționează și la 
celelalte obiective energetice aflate 
în reparații potrivit programului 
reactualizat în lumină sarcinilor 
formulate de secretarul general al 
partidului. Practic, programul de re
parații la termocentrala Giurgiu este 
foarte încărcat. Astfel, din detalie
rea graficelor de execuție rezultă că 
in prezent se lucrează Ia cazanul 
nr, 5 de la centrala veche de termo
ficare cu termen de finalizare a re
parațiilor la 20 iunie ; urmează ca- 
zânele nr. 1 și 4, tot de la aceasta 

centrală, cu termene de punere în 
funcțiune la 15 august și, respectiv, 
la 30 septembrie. Tot aici mai sint 
programate pentru a fi reparate ca- 
zanele nr. 3 și 2 de la centrala elec
trică și de termoficare nouă, cu ter
mene de punere în funcțiune la 15 
iulie și, respectiv, Ia 30 septembrie.

— Așadar, avem un program foarte 
încărcat de lucrări — ne-a spus in 
continuare directorul unității. Iată 
de ce am fost nevoiți să revedem și 
programul de aprovizionare cu mate
riale, echipamente și piese de schimb 
și să-l aliniem la noile cerințe. Spre 
exemplu, și furnizorii au răspuns 
prompt la cerințele noastre. Astfel că 
o serie de contracte prevăzute inițial 
pentru anul 1988 au fost puse în fa
bricație și s-au stabilit noi termene 
de livrare corelate cu graficele de 
reparații. în ce ne privește, depunem 
eforturi și sîntem mobilizați în con
tinuare pentru reducerea duratei lu
crărilor de reparații și creșterea ca
lității acestora.

Rezultatele bunei organizări se re
găsesc în stadiile fizice. Ne intere
săm despre mersul lucrărilor de re
parații la cazanul nr. 5, obiectivul cu 
cel mai apropiat termen de punere 
în funcțiune. „După cum vedeți, aci 
sint foarte multe lucrări de pus la 
punct pentru că in cei 8 ani de cind 
funcționează această centrală elec
trică și de termoficare nu s-a făcut

Motivele invocate sint multe. Po
sibil ca unele dintre acestea să fie 
chiar îndreptățite. în definitiv, este 
treaba specialiștilor să aprecieze, dar 
cu obiectivitate, firește, dacă o so
luție tehnică, este bună sau nu. Deci 
nu punem în discuție dreptul pro
iectantului de la „Prodcomplex" de 
a respinge o soluție dacă aceasta 
este insuficient fundamentată. în 
cazul de față apreciem însă că ati
tudinea conducerii acestui colectiv 
de proiectare față de inovația elabo
rată la I.R.A. Tirgu Mureș este in
compatibilă cu una din cerințele de 
bază care stau în fața cercetării și 
proiectării, aceea de a manifesta re
ceptivitate față de procesul de înno
ire, de a sprijini și înlesni circulația 
rapidă a experienței și ideilor nova
toare. Spunem aceasta întrucît, în 
cazul de față, proiectantul, chiar 
dacă pe motive întemeiate, a stopat, 
momentan, drumul spre finalizarea 
practică a soluției propuse de ingi
nerul Balazs, nu a manifestat în nici 

un fel dorința fie 
de a veni cu o 
idee nouă, fie 
măcar de a co
labora la perfec
ționarea celei e- 
xistente. Mai ales 
că, după cum re
zultă din proce
sele verbale exis
tente, obiecțiile 
aduse noului ge
nerator de aceti
lenă nu se referă 
la principii de 
funcționalitate și 
eficiență — aces
tea fiind deja de
monstrate cu pri
sosință — ci la 
unele elemente 
ce privesc sigu
ranța in exploa

tare a instalației. Adică lucruri ne
îndoios perfectibile, care ar fi nece
sitat, dacă exista bunăvoință și în
țelegere, o perioadă oarecare de. tes
tări și experimentări pentru ca in
stalația să devină, din toate punctele 
de vedere, ireproșabilă. Or. prin 
această atitudine pasivă, de neim- 
piicare activă și de pasare a răspun
derii nu s-a reușit altceva decît să 
se... piardă timpul. Și tot la capito
lul „pierderi" am mai putea adăuga 
ceva, mai greu de contabilizat : re
percusiunile asupra moralului celor 
ce și-au văzut aminate și irosite 
eforturile.

Firește, problema generatoarelor 
de acetilenă în gama mărimilor de 
5 și 10 mc pe oră este prea impor
tantă pentru a fi lăsată la bunul plac 
al unuia sau altuia. La intervenția 
energică a Ministerului Industriei 
Petrochimice și a altor factori de 
decizie, filiala din Tirgu Mureș a 
Institutului de cercetări pentru pre
lucrarea cauciucului și maselor plas
tice a fost pină la urmă obligată să 
se ocupe de această problemă, așa 
cum era de drept și normal. Punctul 
de plecare I-a constituit chiar insta
lația aflată in funcțiune la întreprin
derea de reparații auto din același 
oraș. S-a ajuns, prin urmare, tot 
acolo de unde trebuia să se porneas
că inițial, însă cu o întirziere de 
aproape o jumătate de an.

Aspectele relatate ar trebui să 
constituie prin urmare pentru co
lectivul acestei unități de proiectare, 
care, prin forța lucrurilor, trebuia să 
se situeze in primul eșalon al preo
cupărilor pentru modernizare, un 
serios prilej de meditație. Și aceasta 
deoarece în orice situație trebuie să 
se manifeste maximă receptivitate 
față de nou, față de soluțiile origi
nale propuse pentru perfecționarea 
activității productive.

Vlalcu RADU 

nici o reparație capitală — ne spune 
subinginerul Adrian Lazăr. Am 
început programul de reparații cu 
schimbarea preîncălzitorului, care din 
punct de vedere tehnic este cea mai 
dificilă lucrare și. necesită cel mai 
mare volum de muncă. Ne-am orga
nizat activitatea de așa natură incit 
să putem respecta termenul de 20 iu
nie pentru reintrarea în exploatare 
a agregatului. De asemenea, am luat 
toate măsurile pentru a realiza lucrări 
de cea mai bună calitate".

Calitatea lucrărilor efectuate pină 
acum la acest cazan, dar și la alte 
obiective energetice din cadrul cen
tralei ne este confirmată și de ing. 
Gheorghe Diac, directorul tehnic al 
întreprinderii electrocentrale Bucu
rești, care are în subordinea sa 
unitatea din Giurgiu. „La fiecare loc 
de muncă au fost luate măsuri pen
tru întărirea răspunderii maiștrilor 
în activitatea de reparații, spune in
terlocutorul nostru. De altfel, fiecare 
operație este urmărită și minuțios 
controlată de șeful formației de 
lucru respective. Apoi cu viza și pe 
răspunderea acestuia lucrarea este 
promovată și supusă atenției comi
siei de recepție. Acționăm astfel in
cit fiecare muncitor, maistru sau in
giner antrenat în această activitate 
să înțeleagă că problema calității re
parațiilor este o chestiune de con
știință și de probitate profesională 
care determină creșterea gradului de 
disponibilitate a tuturor agregatelor 
energetice".

Principalii furnizori de echipamen
te energetice și piese de schimb pot 
și au obligația să ajute unitatea din 
Giurgiu în înfăptuirea obiectivului 
propus. Pentru aceasta este necesar 
să se urgenteze livrarea utilajelor 
solicitate prioritar la reparații, cum 
ar fi : pereții supraîncălzitori. fier- 
bătorul. diversa piese pentru econo- 
mizor și furnituri cazane, precum și 
cele 7 rotoare aflate la reparat la în
treprinderea „Vulcan" București ; 
lanțurile pentru mașinile de preluat 
și stivuit cărbunele de la întreprin
derea „Independența" Sibiu î blinda
jele și bolțurile de la „Meta
lica" București, reductoarele de la 
„Neptun" 'Cimpina, electrofiltrele de 
la întreprinderea de utilaj tehnologic 
Bistrița ș.a.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

SIBIU : Livrări la export 
înainte de termen

Aplicînd cu consecvență măsu
rile privind înnoirea producției. 
Îmbunătățirea parametrilor tehnici 
și funcționali ai produselor, perr 
fecționanea și modernizarea fluxu
rilor de fabricație, colectivele, de 
oameni ai muncii din industria ju
dețului Sibiu au livrat, înainte de 
termen, in perioada care a trecut 
din acest an. importante cantități 
de produse. destinate unor parte
neri de peste hotare. Printre pro
dusele livrate la export, in condi
ții de înaltă calitate, se află uti
laje pentru construcții și lucrări 
de drumuri, piese de schimb pen
tru autovehicule rutiere, utilaje 
tehnologice pentru materiale de 
construcții și refractare, mijloace 
de automatizare electronice, țe
sături din lină și tip iină, trico
taje. confecții textile. La panoul 
fruntașilor și-au înscris numele în
treprinderile : Automecanica. Meca
nica și Relee din Mediaș, „Inde
pendenta". întreprinderea de piese 
auto. Metalurgica, „Flamura roșie". 
„Steaua roșie", „13 Decembrie" și 
„7 Noiembrie" din Sibiu. „Carbo- 
sin" — Copșa Mică și „Textila" — 
Cisnădie. (Ion Onuc Nemeș).

Uzina de preparare a minereului de cupru din cadrul Combinatului Roșia 
Poieni, județul Alba

IAȘI : Linie ferată industrială
Constructorii de căi ferate din 

Iași au finalizat un nou obiectiv 
feroviar. Este vorba de o cale fe
rată industrială lungă de peste 10 
kilometri intre localitățile Boureni 
— Timișești. care se racordează la 
noul drum de fier Pașcani — Tir
gu Neamț. Această cale ferată, 
realizată pentru prima dată in lun
ca riului Moldova, deschide largi 
posibilități pentru transportul ma
terialelor de construcții de la ba

SLOBOZIA : Realizări ale chimiștilor
Colectivele muncitorești din ca

drul platformei Combinatului de 
îngrășăminte chimice Slobozia au 
reușit, in luna mai, nu numai să-și 
realizeze producția fizică destinată 
exportului, dar să o și depășească. 
Ei au realizat o producție supli
mentară de 2 000 tone îngrășăminte

Nu spunem nimic nou cînd afirmăm că recuperarea 
și recondiționarea unor piese de schimb sau ansamble 
în vederea refolosirii are ca scop economisirea de ma
teriale, de energie și manoperă, că drumul de la sta
rea de piesă uzată Io cea de piesă bună de montat 
pe mașină presupune operații simple, binecunoscute : 
colectarea, trierea și recondiționarea, iar în cazul celor 
ce nu corespund folosirea pentru confecționarea altor 
repere sau topirea. In practică însă, din diferite 
cauze, între care modul de organizare a acestei acti
vități ocupă un loc important, unele unități recondițio
nează un număr mare de repere, realizind importante

economii, altele nu reușesc să facă acest lucru și sint 
nevoite să cumpere mai multe piese noi. O astfel de 
situație ne oferă o comparație între unitățile cu profil 
agricol din județele Arad și Brăila. Urmărind consumul 
de piese noi în 1986 la șase ansamble ale utilajelor - 
alternator, demaror, bloc motor, pompe de injecție, 
pompe de apă și pompe de ulei — observăm că la un 
parc aproximativ egal de utilaje la Brăila s-au cum
părat de două și chiar de trei ori mai multe piese noi 
decît la Arad. Publicăm alături anchete pe această 
temă efectuate în cele două județe.

Centrele de reparații
- „uzine11 mici, care aduc 

economii mari
Despre seriozitatea cu care se 

acționează in județul ARAD pentru 
recondiționarea pieselor ne-a vorbit 
Dumitru Blaj, inginer-șef în cadrul 
Trustului S.M.A.. dar și mai convin
gător vorbesc faptele : dacă in 1981 
se recondiționau 700 repere, acum se 
recondiționează 1 700 ; în timp ce 
acum cinci ani valoarea recondițio- 
nărilor era de 48 milioane lei, in 
1986 ea a atins peste 70 milioane lei. 
Si ar mai fi un aspect : în centrele 
de reparații se realizează acum o 
productivitate a muncii ridicată. La 
centrul de reparații din Sintana se 
realizează anual .240 000 lei pe om 
al muncii, la Cermei — 210 000 lei, 
la Sicula — peste 200 000 lei etc.

în județul Arad s-a insistat pen
tru o temeinică specializare a acti
vităților de re
condiționare atit 
pe „orizontală 
cit șl pe „verti
cală". creîndu-se 
șapte aseme- 
nes centre, unde 
s» recondiționea
ză ansamble!» 
provenite de la 
toate unitățile din 
județ care nu dis
pun de ateliere 
specializate.

Să ne oprim 
întîi la centrul 
din Chișineu-Criș, 
unde se recon
diționează piese 
pentru instalația electrică a trac
toarelor. Numai 21 de muncitori 
execută un volum de reparații 
și recondiționări impresionant. Bu
năoară. anul trecut s-au recondițio
nat 2 075 alternatoare și 2 936 dema
rcare. în ambele cazuri depășindu-se 
cifrele planificate. „De Ia aceste 
două ansamble. în atelierul nostru — 
precizează Moise Bocșe, șeful cen
trului de reparații — se recondițio
nează 19 repere principale. Există 
însă preocuparea de a lărgi și di
versifica paleta și volumul reperelor 
recondiționabile. Valoarea recondi- 
ționărilor la demaroare — de exem
plu — a fost, in 1986, de 2,3 milioa
ne lei. iar la alternatoare — de 
843 000 lei.

Să facem și alte precizări : 80—85 
Ia sută din reperele folosite la Chi- 
șineu-Criș pentru alternatoare și 
demaroare sint recondiționate ; oa
menii care lucrează aici sint poli- 
calificați. fiecare dintre ei fiind și 
strungar, și mecanic, și. electrician ; 
se face un control tehnic de calitate 
foarte riguros, in prezența șefului 
de formație din atelierul respectiv ; 
aici capacitatea de recondiționare 
este de 2—3 ori mai mare decît am 
amintit, dar centrului îi lipsesc sir- 
mă de bobinat, unii rulmenți etc.

Deosebit de complexă este activi
tatea de recondiționare în centrul de 
reparații de la S.M.A. Sintana. Aici 
s-au recondiționat în 1986 peste 

lastiera Boureni — Moțca la di
verși beneficiari din zonă, cu deo
sebire la antreprizele de construcții 
din Pașcani și Iași. Pentru punerea 
în funcțiune a noii căi ferate in
dustriale a fost necesar un volum 
de peste 190 000 mc terasamente. 
trei poduri in lungime de 24 me
tri fiecare, 18 podețe insumind 
120 metri liniari, alte lucrări de 
construcții specifice. (Manole 
Corcaci).

substanță activă, care a fost li
vrată in devans partenerilor de 
peste hotare. Acest succes este cu 
atît mai meritoriu, cu cit el a fost 
obținut in condițiile realizării unor 
insemnate economii de materii 
prime și energie. (Mihai Vișoiu).

1 550 blocuri-motor, peste 4 000 ar- 
bori-motor. aproape 3 000 de cilindri 
pentru motor. 2 640 pompe de apă,
2 518 pompe de ulei. 2 600 chiulase 
si multe altele. Pe această bază, 
centrul din Sintana a livrat în 1986
3 889 motoare pentru combine auto
propulsate și circa 3 500 motoare de 
tractor, din care peste 800 în alte 
județe. Pe ce se bazează activitatea 
de recondiționare de la Sintana 7

— Pe o adîncire a specializării 
pină la nivel de detaliu, spune mais
trul Vasile Niță. șeful centrului. De 
pildă, blocurile motor se recondițio
nează. în principal, prin bucșare, 
dacă ele corespund din punct de ve
dere al etanșeității. Cînd apar fisuri 
sau rupturi în bloc, se recurge la 
recondiționarea prin metoda meta- 
lock. Precizez că putem recondiționa 
orice tip de bloc-motor. „Prin 1980, 
intervine inginerul loan Ilinca, di
rectorul S.M.A. Sintana, recondițio- 
nările erau privite cu reținere. în 
1986. recondiționarea celor 1 552 
blocuri-motor ne-a costat doar 
443 000 lei. pe rind dacă se foloseau 
blocuri-motor noi se cheltuiau aproa

Față în față - 
chibzuință și risipa

De ce nu se face în județul Brăila 
ceea ce se face în județul Arad?

pe 5 milioane lei. adică de zece ori 
mai mult 1 Recondiționăm azi peste 
100 repere pentru motoarele de 65 CP- 
și combine. Pentru fiecare reper pe 
care ne-am propus să-l recondițio
năm. ne-am documentat1 cu ajutorul 
direcției generale a mecanizării din 
minister, la institute de cercetare și 
în întreprinderi producătoare. Totul 
s-a pregătit temeinic și acum va
loarea recondiționărilor depășește 10 
milioane lei pe an". Nimic mai ade
vărat. la Sîntana și numai aici, se 
poate vorbi azi și de efectuarea unor 
tratamente termice complicate, de 
sudură sub strat de flux, de meta
lizare și sudură automată în mediu 
protector cu bioxid de carbon, deci 
de tehnologii moderne prin care se 
asigură recondiționarea unul număr 
sporit de piese de schimb.

Iată o experiență care dovedește 
că acolo unde există preocupare 
pentru activitatea de recondiționare 
rezultatele nu întîrzie să se arate.

„Spiritul departamental" 
-contrar normelor legale

De ce se consumă mai multe piese 
noi in județul BRĂILA decît la Arad 7 
Un răspuns este că se recondiționea
ză mai puține. Să demonstrăm, luînd 
ca exemplu unul din cele șase re
pere aflate în discuție. întrucit si
tuația se repetă și cu celelalte. In 
1986. Baza de aprovizionare tehnico- 
materială a agriculturii din județul 
Arad a livrat unităților de reparații 
650 demaroare noi. iar cea din Brăi
la — 1935. In același timp, în atelie
rele din județul Arad s-au recondi
ționat 2 936 demaroare. iar în cele 
din Brăila — 1 533. Luînd ca bază 
prețul unui demaror nou (1 168 lei) 
și al unuia recondiționat (780 lei) 
rezultă limpede ce consecințe are 
această situație asupra bugetului 
respectivelor unități. De ce se recon
diționează mai puține piese și sub- 
ansamble de schimb la Brăila 7

Să notăm mai întîi o precizare a 
inginerului Gheorghe Ilie, directorul 
trustului S.M.A. : „Recondiționarea 
ansamblelor mai complexe se face 
centralizat în ateliere specializate". 
Analizind la fața locului modul în 
care este organizată activitatea de 
recondiționare se constată diferențe 
mari intre sectoare. Dacă la S.M.A., 
care dispun de aproximativ jumăta
te din numărul utilajelor existente 
în județ, recondiționarea se face, așa 
cum preciza directorul trustului. în 
alte unități deținătoare de tractoare 
și mașini agricole (I.A.S.. întreprin
derea de execuția si exploatarea lu
crărilor de îmbunătățiri funciare — 
I.E.E.L.I.F.. unele asociații cu profil 
legumicol și zootehnic s.a.) se reali
zează în atelierele proprii, care nu 
întotdeauna au condiții să asigure 
efectuarea unor lucrări de calitate 
superioară prin organizare pe posturi 
fixe, oameni specializați care să rea
lizeze o productivitate ridicată, scule, 
dispozitive, aparatură de măsură și 
control ș.a.

Aparatura electrică a utilajelor se 
recondiționează centralizat la atelie
rul specializat de Ia S.M.A. Viziru. 
„Anul trecut am recondiționat 1 536 
demaroare și alternatoare pentru 
S.M.A. și 552 pentru alte unități în 
afară de întreprinderile agricole de 
stat — ne spune inginerul Arghir 
Prelipceanu, directorul stațiunii. 
Avem capacitate să recondiționăm 
pentru întreg județul". De ce nu se 
procedează așa ?

La nivelul trustului I.A.S., cit și 
tn unele unități există rețineri în ce 
privește recondiționarea ansamblelor 
la S.M.A. „Dacă le facem noi, ne 
costă mai ieftin și ies mai bune" — 
argumentează inginerul Constantin 
Bazăr. care coordonează sectoarele 
mecanice ale I.A.S. încercăm să ve
dem cum stau lucrurile la I.A.S. 
Măxineni. Aici se fac. de fapt, re
parații simple și nu recondiționări. 
Or. recondiționare înseamnă adu
cerea pieselor Ia parametrii inițiali. 
Aparent, este mai ieftin, dar rezul
tatele arată că în această situație 
scumpul mai mult păgubește. Mai 
mult, din cele șase repere aflate în 
discuție, recondiționarea in centre 
specializate a fost organizată numai 
pentru trei (bloc-motor, alternator 
și demaror), iar celelalte (pompe de 
injecție, de ulei și de apă) se repa
ră în unități in condiții nu întot
deauna bune.

în 1986, în S.M.A. s-a consumat 
un demaror nou la 13 utilaje. în 

I.A.S. același reper Ia 4,5 utilaje, 
iar in alte unități — Ia numai 1.5 
utilaje. Diferentele de cheltuieli fă
cute cu procurarea acestor ansamble 
nu sint deloc neglijabile : in S.M.A. 
— 89 lei. în I.A.S. — 260 lei. iar in 
alte unități — 778 lei în medie pe 
un utilaj.

în bună măsură, consumul mare 
de piese noi și volumul redus de 
piese recondiționate se datoresc mo
dului în care este organizată apro
vizionarea. Deși sint reglementări 
clare în ce privește stabilirea nece
sarului de piese și livrarea, de multe 
ori acestea nu se respectă. Iată un 
aspect. Potrivit normativelor, canti
tățile de piese pe care le comandă 
bazele de aprovizionare județene se 
Stabilesc în funcție de parcul de 
utilaje. Or, din analiza datelor 
furnizate de B.A.T.M.A. Brăila 
rezultă că la trei repere (pompe de 
injecție, de apă și de ulei) se înregis
trează depășiri la aprovizionare față 
de normative. Ca o consecință, 800 
de pompe de apă în valoare de 
peste 327 000 lei au fost date dis
ponibile. De ce această situație ?

Doar direcția ge
nerală de apro
vizionare tehni- 
co-materială pen
tru agricultură a 
avut in vedere și 
aplicarea norma
tivelor amintite, 
elaborind noi in
strucțiuni. Cităm: 
„Pentru a obține 
o eficientă și 
o responsabilita
te sporite a co
lectivelor de în
tocmire a planu
lui de aprovizio
nare cu piese de 
schimb la nive

lul B.A.T.M.A. din fiecare județ, 
conducerile trusturilor S.M.A. și 
I.A.S, (acolo unde este cazul, și ale 
altor unități, ca stațiuni experimen
tale, centre de reparații etc.) vor 
numi prin decizie specialiști care 
vor lucra efectiv sub conducerea di
rectorului B.A.T.M.A.".

Cum au fost aplicate aceste in
strucțiuni ? Dacă unitățile S.M.A. 
manifestă interes pentru o aprovi
zionare echilibrată, celelalte nu pro
cedează așa. Pentru edificare notăm 
răspunsurile inginerului mecanic de 
la Trustul I.A.S. ; /Necesarul stabi
lit de B.A.T.M.A.. de regulă, ne sa
tisface. Noi intervenim numai atunci 
cînd ne lipsește ceva" ; și ing. Vro- 
rel Buzea, inspector cu probleme 
mecano-energetice la I.E.E.L.I.F. : 
„N-am fost consultați, dar baza știe 
bine ce are de făcut". Deci n-au 
auzit, n-au văzut, lăsînd totul — e 
vorba doar de propriile interese — 
în grija bazei. Ce a rezultat 7 Ingi
nerul Ionel Conțu. director cu pro
bleme de mecanizare al întreprinde
rii Insula Mare a Brăilei, ne spune : 
„Una din piesele componente ale 
alternatorului care se uzează mai 
repede este statorul. Anul trecut am 
fost nevoiți să apelăm la o coope
rativă care ne-a rebobinat 250 de 
piese. Era mai simplu să le cumpă
răm. dar nu se găseau". La baza de 
aprovizionare aflăm insă că pentru 
anul 1986 acest reper n-a fost co
mandat. De ce 7 Răspunsul directo
rului bazei. Dumitru Leu — Bară- 
mova. este edificator : „Mai ales la 
reperele componente, cuvîntul bene
ficiarilor este hotărîtor la stabilirea 
necesarului de aprovizionare. De 
multe ori, deși nu s-au cerut, am 
adus unele piese și acum stăm cu 
rafturile pline. Avem piese disponi
bile de demaror în valoare de peste 
700 000 lei. Și aceasta ne costă". To
varășul Radu Cazan, maistru, șef de 
atelier Ia S.M.A. Viziru. e de altă 
părere. „Noi n-am cerut rotoare 
pentru demaror pentru că le recon
diționăm și nu ne convine să plătim 
mai mult pe piese noi. N-am cerut 
nici palier sau perii (pentru același 
ansamblu — n.n.) pentru că nu se 
consumă. Baza să răspundă pentru 
că a adus aceste piese de care 
n-avem nevoie". Pe de altă parte, 
piesele disponibile de care ne vor
bea directorul bazei sint căutate 
chiar in județ, dar solicitanții... nu 
știau de ele. De neînțeles este că 
tocmai unitățile ce nu contenesc să 
ceară piese, motivind în acest fel 
volumul redus al recondiționărilor, 
cum este I.E.E.L.I.F., nu au cunoș
tință că rafturile bazei (afla
tă în aceeași localitate) sint pli
ne de astfel de piese. Așadar, unii 
comandă, alții nu cer sau pur și sim
plu nu știu ce este în bază. Ne în- 
tilnim. deci, din nou cu lipsa de 
colaborare între factorii obligați prin 
reglementările amintite să se pună 
de acord în vederea aprovizionării 
optime.

Alte reglementări îi obligă pe so- 
licitanți ca atunci cînd primesc piese 
noi să le aducă pe cele vechi. Bine
înțeles că nerespectarea acestor dis
poziții lasă loc consumului mare de 
piese noi. volumulifi scăzut de re- 
condiționâri. După cum aflăm de la 
B.A.T.M.A. Brăila, pentru ansamble- 
le livrate unităților (e vorba de cele 
in discuție) în 1986 n-a fost adus 
nici unul uzat la bază. O explicație 
este că o bună parte din acestea au 
fost duse direct la atelierele de re- 
condiționare. Iată că I.E.E.L.I.F. 
Brăila oferă o situație aparte. In 
1986 a cumpărat din bază 217 alter
natoare noi și a recondiționat 37. La 
fel s-a procedat și cu celelalte an
samble. Pe bună dreptate se pune 
întrebarea : dacă nici un ansamblu 
uzat n-a fost predat la bază, atunci 
unde sînt celelalte 180 7 Răspunderea 
pentru această situație revine bazei 
de aprovizionare și nu mai puțin 
deținătorilor de utilaje. „De multe 
ori. ne spune tovarășul Nicolae 
Tudor, șeful atelierului de reparații 
al I.E.E.L.I.F.. utilajele ne sînt adu
se din teren la reparat descomple
tate. Atunci sintem nevoiți să Înlo
cuim piesele lipsă cu piese noi".

Din cele constatate rezultă că pen
tru a aduce activitatea de recondi
ționare a pieselor de schimb la ce
rințele impuse de economisirea ma
terialelor si energiei. în unitățile de 
mecanizare din județul Brăila sint 
necesare măsuri ferme care să de
termine o schimbare radicală a 
opticii.

Lucian CIUBOTARU 
Tristan MIHUȚA
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PREZENȚE Șl ABSENȚE DIN REPERTORIUL 
ANSAMBLURILOR FILARMONICE

Există mari compoziții in literatu
ra muzicală (fie românească sau uni
versală), ale căror imagini sînt bine 
marcate în mintea și inima ascultă
torilor, deși rareori se bucură de 
audiția publică. Și aceasta pentru că 
parcurgerea lor doar in citeva zile 
de repetiție — așa cum se obișnuieș
te in fața unui concert săptăminal — 
este un maraton : pentru că rezol
varea tehnică înseamnă doar un prim 
pas ; pentru că a le înțelege și a 
le pătrunde in profunzime toate 
meandrele, a le lucra în detaliu, 
construind apoi întreaga dramaturgie 
și proiectînd esențialul, impune 
săptămîni de studiu. Sint opusuri 
care nu fac parte din repertoriul 
,,șlagăr", cum se spune, din cele care 
se ascultă de vreo citeva ori pe sta
giune. care se rostogolesc de la sine 
cu avalanșe sonore pe cit de stufoase 
pe atit de simplu de confecționat, 
Sint opusuri care nu inseamnă nea
părat „succes de casă", dar care. în
țelese și aduse la lumină cu tot ade
vărul lor. cu un special efort inte
lectual din partea interpreților. a 
publicului, dezvăluie o lume, aduc 
satisfacția marii muzici cu care, tre
buie să recunoaștem, nu toată ziua 
ne intîlnim. Iată, spre exemplu. Sim
fonia a Il-a de Enescu, cintată in 
public la ani de zile distanță : o 
compoziție monumentală, un material 
supus permanent metamorfozei, toate 
articulațiile nuanțindu-se mereu alt
fel, arcuindu-se neașteptat, declan- 
șind un flux emoțional continuu, in 
care o multitudine de elemente, păs- 
trindu-și personalitatea, sint supuse 
unor noi și noi prefaceri. O „poli
fonie" de stări, de evenimente care 
se lansează, se interferează, care 
concertează antrenind motive, armo
nii, construcții armonice, care, după 
ce izbucnesc scânteietor, reiau alte 
fire spre amplificare, spre comenta
re. decupind alte și alte evenimente. 
Este Simfonia in La major opus 17, 
pagină de mare frumusețe. în care 
in aparență travaliul compozițional 
este cit se poate de simplu (princi
piul dezvoltării ciclice, abordarea for
mei de sonată...), dar care, in fiecare 
treaptă, cuprinde o savantă știință, o 
adincă meditație, ecouri postromanti
ce de esență românească... Iată de ce 
însăși programarea acestei lucrări de 
anvergură in stagiunea obișnuită a 
Filarmonicii „George Enescu" a 
stirnit un mare interes. Horia An- 
dreescu, la pupitrul primului colectiv 
simfonic al țării, pregătind-o, de 
fapt, pentru etapa finală a Festivalu
lui național „Cintarea României", in 
care vor concura toate simfonicele 
țării. Dar nu numai atit : varianta 
oferită de tinărul dirijor a fost in
tr-adevăr remarcabilă, reușind, ală
turi de excelentul colectiv al filar
monicii. intr-un restrîns spațiu de 
repetiții, cu tot mozaicul desfășură
rii. cu tot labirintul de construcții 
neașteptate, cu toate firele dinamice, 
agogice care porneau către o anume 
unică concluzie, dar care se lansau 
spre alte și alte făgașuri, să de
monstreze (de fapt ceea ce Enescu 
a dorit) unitatea lucrării, verva, 
energia, lumina ei interioară. Nici o 
clipă, nici o parte de construcție nu 
a fost neargumentată, intimplâtoa- 
re : totul s-a țesut foarte strins, 
echilibrat, energic, dezvăluind un 
film clar, de la impetuozitatea primei 
părți pină la introducerea din final 
(amintirile dureroase ale războiului), 
pină la tranșanta, exuberanta con
cluzie. O lucrare monumentală, deci. 
— Simfonia a Il-a de Enescu — o 
interpretare datorată orchestrei Fi
larmonicii „George Enescu", avin- 
du-1 la pupitru pe Horia Andreescu. o 
tălmăcire modernă, concisă, de mare 
anvergură ; unul dintre momen
tele Festivalului național „Cîntarea 
României" asupra căruia am insistat, 
considerindu-1 tocmai ca unul din
tre virfurile stagiunii bucureștene,

un exemplu pentru cota inaltă la 
care urcă deci această importantă 
competiție națională.

Fiecare orchestră, la ora actuală, 
studiază repertoriul cu care se va 
prezenta in finală, se străduie să-și 
aducă o însemnată contribuție la pro
movarea muzicii românești, la tăl
măcirea unor remarcabile opusuri 
pentru conturarea, in cele din urmă, 
a unui convingător tablou privind li
teratura simfonică românească. Spre 
exemplificare, iată citeva date : „Ne 
vom prezenta in cadrul Festivalului 
național -Cin ta rea României- — 
spunea Ion Ilie, directorul orchestrei 
simfonice din Botoșani — cu un pro
gram alcătuit din 3 lucrări româ
nești : o primă audiție a compozi
torului Theodor Grigoriu, intitulată 
«Pastorale și idile transilvane» ; apoi, 
fiindcă sîntem în spațiul enescian și 
ținem să avem o lucrare de George 
Enescu. Simfonia concertantă pen
tru violoncel și orchestră și Sim
fonia a XX-a intitulată „Trium
ful înfrățirii popoarelor" de Dimi- 
tric Cuclin. opus care a figurat in
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cadrul concertelor dedicate Anului 
Internațional al Păcii".

„Festivalul muncii și creației a 
oferit întotdeauna prilej de afirma
re și colectivului simfonic băcăuan 
— completa Olga Chirștiuc, secre
tar muzical la Orchestra simfonică 
din Bacău. Astfel, chiar de la pri
ma ediție, orchestra noastră a cu
cerit un loc de frunte pe podiumul 
laureaților, iar la ultima ediție a 
obținut. 4 premii : trei premii I, 
acordate orchestrei simfonice, or
chestrei de cameră „Tescana" și for
mației „Syrinx" și premiul II — 
solistului vocal Viorel Ciurdea. La 
actuala ediție, alături de formațiile 
amintite, concurează și formația 
„Cantabile", iar printre paginile 
abordate se numără : Simfonia „In
dependența" de Adrian Rațiu și 
„Cantos II" de Ștefan Niculescu, 
solist fiind saxofonistul Nicolae Si- 
mion“. .

„Cu „Vox Maris" — monumentala 
lucrare a lui George Enescu — men
ționează Paul Staicu, dirijorul Or
chestrei simfonice din Constanța, 
sintem înscriși in competiția con
sacrată colectivelor simfonice. De 
asemenea, știut fiind faptul că Or
chestra simfonică din Constanța 
este constituită din mulți tineri ab
solvenți ai ultimelor promoții ale 
conservatoarelor din țară, dornici de 
afirmare, dar și de confirmare a 
succeselor obținute la edițiile ante
rioare ale acestei dificile competiții, 
o bună parte dintre ei participă ca 
soliști în lucrări aparținînd creației 
românești contemporane".

„în Festivalul național „Cîntarea 
României — relevă și Virgil Mano- 
lache, directorul Filarmonicii din 
Ploiești — filarmonica prahoveana 
se pregătește cu Simfonia a IV-a de 
Pascal Bentoiu, Concertul pentru 
harpă și orchestră de Paul Con- 
stantinescu, solistă Maria Bildea, și 
suita de muzică de film „Prin 
Munții Apuseni" de Marțian Negrea 
avindu-1 ca dirijor . pe Ion Baciu".

„La etapa actuală a Festivalului

național „Cîntarea României" — 
adaugă prof. univ. dr. Rodica Pop 
— Orchestra simfonică și Corul Fi
larmonicii clujene (colective distin
se cu premiul I la toate edițiile an
terioare ale festivalului) vor susține 
un concert incluzind in program : 
„Preludiu și Toccata" pentru or
chestră de Dumitru Capoianti și 
Simfonia a V-a, cu cor, pe versuri 
de Mihai Eminescu, de Anatol Vie- 
ru. (Dirijor : Emil Simon, dirijo
rul corului Cornel Groza, solist ; Ște
fan Ruha). Totodată, corul Filar
monicii va prezenta un program „a 
cappela", de prime audiții româ
nești, din care nu vor lipsi paginile 
compozitorilor clujeni". „Și Or
chestra arădeană, sublinia Voichița 
Câmpan-Fatyol, secretar muzical la 
Filarmonica din Arad, studiază 
pentru'.apropiatul concurs Simfonia 
a XVI-a de Wilhelm Berger — pa
gină scrisă în. special pentru simfo
nicul arădean, și poemul vocal-sim- 
fonic „La poarta țării" aparținînd 
compozitorului arădean Teodor Ca- 
ciora, lucrare oferită in primă au
diție in debutul actualei stagiuni". 
Și exemplele ar putea continua...

Se fac. așadar, intense pregătiri 
pentru' etapa finală a Festivalului 
național „Cîntarea României". Nu 
este vorba de concerte obișnuite, ci de 
un repertoriu românesc reprezenta
tiv. alcătuit din piese de substanță, 
care să se constituie într-o excelentă 
pledoarie pentru valorile muzicii 
românești. Un singur lucru însă fra
pează, la o atentă citire a progra
melor citorva dintre orchestrele 
simfonice: cu mici excepții — absen
ta creațiilor aparținînd tinerilor 
compozitori. Este adevărat că. de-a 
lungul fiecărei stagiuni, fiecare or
chestră simfonică prezintă nume
roase prime audiții (in ultimii doi 
ani, de exemplu, la Bacău s-au au
diat peste 50 de noi lucrări româ
nești, alături de piese consacrate, de 
reluarea unor pagini de mare an
vergură). Dar, după cum bine spu
nea și dirijorul Ervin Acel, directo
rul Filarmonicii din Oradea, este o 
datorie de onoare a colectivelor sim
fonice de a fi o permanentă pre
zență in actualitatea componistică 
românească. Adică misiunea de a 
oferi nu numai opusuri clasice, dar 
și compoziții recente, de a avea un 
dialog fertil și cu cele mai tinere 
condeie. Și, tocmai intr-o astfel de 
sărbătoare a muzicii — cum este 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei" — alături de luminarea capo
doperelor enesciene, de descope
rirea valorilor creației semnate de 
înaintașii muzicii românești pe fi
liera tradiției enesciene, ar trebui 
să fie subliniată și creația celor mai 
tineri compozitori. Dacă lucrările 
semnate de Liana Alexandra, Adrian 
Iorgulescu, Șerban Nichifor, Doina 
Rotaru-Nemțeanu, Călin Ioachimes
eu. Sorin Lerescu ș.a. au fost 
evenimente pe parcursul stagiuni
lor, in finala unei competiții națio
nale, care prin toate secțiile ei ple
dează pentru tinerețe și inspirație, 
tocmai condeiele tinere nu ar trebui 
să lipsească... Este o temă de medi
tație pentru colectivele simfonice 
din țară, dar baghetele noastre, co
lectivele noastre simfonice pot încă 
să-și verifice repertoriul, să-1 com
pleteze și, cu un plus de efort, să 
contureze panoramicul muzicii româ
nești și cu date de ultimă oră, cu 
inspirate lucrări. aparținînd celor 
mai tineri reprezentanți ai școlii 
românești de- compoziție. Să nu 
uităm că în tabloul atit de variat 
stilistic al creației noastre muzicale 
acestea constituie o pregnantă și 
promițătoare prezență.

Smaranda OTEANU 
cu sprijinul
corespondenților „Scînteii"

Lauda efortului creator
După o perioadă mai 

nepozitiv-ilustrată a 
subiectelor, documen
tarul nostru pare a-și 
regăsi suflul dramatic, 
angajat. El pătrunde 
în miezul realităților, 
cu temeinicia care l-a 
adus in fruntea altor 
genuri cinematografi
ce, definindu-i un stil 
inconl'undabil printre 
alte școli de film do
cumentar. Un stil al 
realismului viguros, eu 
un patos sobru. viril, 
din care nu lipsește și 
unda liric-poetică spe
cifica artei si tempe
ramentului românesc. 
Constatări mai recen
te : premiera docu
mentarului numit, su
gestiv : „O meserie 
bărbătească" de Ale
xandru Gașpar. Regi
zorul și operatorii — 
Ion Bîrsan. Horia Bol- 
boreanu — filmează 
intr-un institut de 
pregătire a viitorilor 
ingineri-mineri clipa 
hotăritoare a impărți- 
rii diplomelor de ab
solvire. După un „Gau- 
deamus" festiv și e- 
moționant e filmată in 
direct prima zi de 
producție, deloc festi
vă. dură chiar, dar... 
emoționantă. Primul 
contact, cu mina — nu 
chiar ca cea simulată 
în laboratoarele școlii 
— il poate surprinde, 
dacă nu chiar speria, 
pe tinărul stagiar. în 
această nouă exploa
tare din Vilcea condi
țiile sint dificile. Ză- 
cămîntul se află in 
vecinătatea izvoarelor 
subterane. Terenul a- 
lunecă, apa se infil
trează peste tot. Sin
gura soluție e deseca
rea. Începe bătălia 
grea cu apa și, tot
odată. cu cărbunele. 
Mai dur aici ca ori
unde. Prima zi de 
subteran nu-i prea 
încurajatoare pentru 
tinărul inginer. Nici 
pentru echipa care fil
mează aici in „priză 
directă", oameni și je
turi de apă. oameni și 
noroi; apoi, cînd dese
carea reușește, ei se o- 
pintesc să înalțe stîlpul 
de rezistentă. în loc 
de orice alt comenta

riu, imaginea efortului 
însuși, îndemnurile 
scurte, gifîitul. încor
darea. „Numai cine nu 
dezertează după a- 
ceastă încercare are 
dreptul să spună că 
și-a ales o meserie cu 
adevărat bărbătească". 
Unii tineri devin mi
neri pentru că așa e 
tradiția in familie. Me
serie grea, dar, trep
tat. treptat truda e 
ușurată. Mina se mo
dernizează. Susținăto
rii metalici. prea 
scumpi, sint înlocuiți 
cu prefabricate. Prefa
bricatele sint greu de 
montat manual. Se in

tălia înverșunată se 
dă cu terenul dificil, 
cu gerul și ploile, cu 
termenele de sondare. 
Si aici oamenii se 
consideră, in chip fi
resc, angajați in pri
ma linie a frontului 
construcției. Și tot fi
resc. ca și cei din 
mină, nu-și consideră 
munca un gest eroic, 
ci o datorie. Datoria 
lor de constructori ai 
civilizației moderne 
socialiste. Cu tot ce 
incumbă ea. de la 
efort și sacrificiu la 
bucuria realizării. In
diferent de domeniu. 
Și o altă probă de per

însemnări pe marginea unor filme 
documentare

troduce mecanizarea 
procesului. Inginerul 
de azi e chemat să-și 
spună un cuvint hotă- 
ritor. inspirat, l-aș 
numi, pentru că fiecă
rei dificultăți tehnice 
ivite el trebuie să-i 
răspundă cu o soluție 
nouă. Cu „fantezie 
tehnică" — de ce nu? 
Munca fizică nu se 
poate lipsi astăzi de 
cea intelectuală. Pa
siunea căutării, cerce
tării pătrunde și in 
mină. Dacă într-un 
film mai vechi. „Sera- 
liștii". tinărul regizor 
Capei Moscu însoțea 
imaginea elevilor-se- 
raliști coborînd in a- 
bataj cu o muzică 
înălțătoare, o arie de 
operă și contrastul pă
rea pe atunci ușor șo
cant, astăzi, la sec
vența dură a bătăliei 
cu apa din noul film 
cu mineri, ni s-ar 
părea foarte potri
vite acordurile tumul
tuoasei „Appassiona- 
ta“. Celebra sonată a 
și fost de curind pre
luată de David Reu în 
„Coloana M.“ ca un 
comentariu liric — 
chiar filozofic — al e- 
roismului cotidian do
vedit de constructorii 
metroului. Si aici bă

severență ilustrată ci
nematografic.

Un tînăr s-a apucat 
cu ani in urmă să stu
dieze harpa. Instru
ment cu sunet gingaș, 
de care pină acum se 
apropiau mai mult fe
meile. La început i se 
părea ușor pentru el. 
Cind i-a cunoscut mai 
bine tainele si-a dat 
seama că e. dimpotri
vă, greu. A vrut să re
nunțe — ii povesteș
te regizorului. Dar. nu 
l-a lăsat inima. Cum e 
un om încăpățînat de 
felul său. a depășit 
impasul. Nu s-a mul
țumit să interpreteze 
repertoriul clasic. A 
început să transcrie 
pentru harpă minia
turi de pian din epoci 
mai puțin cunoscute 
melomanului. Astăzi, 
harpistul român loan 
Ivan Romcea e aplau
dat pretutindeni in 
lume și de la marile 
competiții internațio
nale se întoarce acasă 
cu tot mai multi lauri. 
„Virtuozitate" se nu
mește filmul lui Jean 
Petrovici. film-portret 
care, alături de cel de
dicat creației sculpto
rului Constantin Lucaci 
(sub aceeași baghetă 
regizorală), se consti

tuie într-un omagiu 
efortului uman crea
tor. a oricărei creații 
care reclamă dăruire, 
încordare și multă, 
multă pasiune. „Ap- 
passionata" beethove
niană ne răsună in 
minte urmărind citeva 
filme — nu toate de 
aceeași ambiție artis
tică. la aceeași cotă 
valorică realizate, dar 
toate avind drept su
biect emoția celui 
care-și învinge emo
ția. Teama începutu
lui. neîncrederea. Di
ficultățile de tot felul. 
Greutățile la modul 
cel mai propriu, ca 
in filmul Luizei Cio- 
lac despre halterofili, 
sport deloc spectacu
los. dar cită dramatică 
voință : lupta cu fie
care centimetru ridicat 
mai sus. pină a-ți de
păși recordul. Ca și in 
admirabilul poem-por- 
tret al campionului 
Patzaichin realizat de 
Ovidiu Bose-Paștina 
cu atita forță de co
municare — doar prin 
imagine-sunet. fără 
alt comentariu decit 
poezia aspră, cu ade
vărat bărbătească a 
sportivului avind „ca 
sentiment, un cristal".

Și o altă impresio
nantă confesiune cine
matografică înregis
trată de o tînără re
gizoare. Alexandrina 
îrimia. O femeie își 
dorește foarte tare să 
devină mamă. Nu poa
te. Ani de zile se su
pune unui tratament 
medical chinuitor. Su
portă curajos, așteap
tă. riscă și... reușește, 
în prim-plan copilul 
— medic și pacientă, 
medic și părinți — fe
riciți. Viața învinge, 
cum suna titlul unui 
film artistic de re
ferință. Documentarul 
pare să-și propună 
ambiții mai modeste : 
să arate, fără ajutorul 
ficțiunii — viața așa 
cum e. Dar oglin
dind-o. fără edulco
rări, să-i descopere 
sensul superior ce în
nobilează existența.

Alice MANOIU

Casa de cultură a științei și tehnicii pentru tineret din GalațiUn
„Și una din cele mai fru

moase ore din cei patru 
ani de școală normală pe 
care i-am urmat nu se poa
te reda, fiindcă relief au 
numai lucrurile negative, 
iar lumina din sufletul 
nostru, cu cit e mai puter
nică, cu atit mai mult sub
țiază toate contururile din 
amintire și ne descurajează 
să le reconstituim". Și to
tuși, capitolul din Viața ca 
o pradă, din care am des
prins-o, contrazice afirma
ția din această frază. Cu 
acea extraordinară natura
lețe in rostirea lucrurilor 
profunde, Marin Preda 
evocă aici figura profeso
rului de istorie, „micul" 
dascăl de la școala nor
mală din Cristuru Secuiesc, 
cu glasul „aproape frățesc", 
sever fără să fie excesiv ; 
și amintirile luminoase pot 
avea, iată, relief — mult 
relief, și aceasta rămine 
mica descoperire a capito
lului. Mica lui uimire, in 
pagini care nu redau alt
ceva decit succinta „isto
rie" a unei descoperiri : 
„Nici măcar nu-mi amin
tesc să-mi fi dat seama că 
pină la ora aceea ar fi știut 
atita istorie incit să ne facă 
la orele lui să-1 ascultăm 
cu răsuflarea tăiată". Și 
povestea orei de istorie- 
continuă, sfîrșind cu trista 
sugestie a destinului tragic 
al profesorului, concentrat 
citeva luni mai tirziu... Nu 
sint puține, și mai ales 
sint substanțiale amintirile 
ardelene ale autorului Mo- 
romeților. Cei trei ani de 
școală normală petrecuți in 
Transilvania s-au gravat 
adînc in sufletul adoles
centului. „Aventura conști
inței", expresia preferată a 
lui Marin Preda, ii va fi 
fost, într-o măsură. înriu- 
rită de frumusețea melea
gurilor de pe Tîrnava Mare. 
Doi ani. între 1938—1940, 
Marin Preda învață la Cris
turu Secuiesc, unde se mu
tase școala normală de la 
Abrud. O clădire masivă, 
înaltă, cu o impunătoare 
scară exterioară, cu cori
doare largi și ferestre ge
neroase. adăpostea vechea 
instituție de învățămint pe
dagogic. astăzi Casa de 
copii școlari. Personalitatea 
lui Marin Preda, aveam să 
observăm, e vie in inima 
oamenilor de aici. Figura 
scriitorului e evocată de cei 
virstnici. cunoscuți ai das
călilor săi, și deopotrivă 
reprezintă un centru de 
interes pentru liceenii de 
azi și pentru profesorii lor. 
E unul dintre motivele care 
au dus la organizarea, la

concurs
Cristuru Secuiesc, a unui 
Concurs interjudețean de 
interpretare a operei lui 
Marin Preda. Frumoasa 
așezare de pe valea Tir- 
navei, a cărei vechime a- 
testată documentar, ne spu
nea tovarășul Zoltăni Ște
fan. primarul orașului, nu
mără 650 de ani, a trăit 
recent animația celei de-a 
doua ediții a concursului 
organizat de Comitetul ju
dețean U.T.C. Harghita. In
spectoratul școlar județean 
și Filiala Miercurea-Ciuc a 
Societății de științe filo
logice. Un concurs, așadar, 
de exegeză a operei mare
lui scriitor, un concurs 
deschis elevilor din toate 
zonele geografice ale țării. 
„Nu am vrut să facem din 
această manifestare, arăta 
inițiatorul ei. prof. George 
Manolache. inspector șco
lar de specialitate, o sesiu
ne de referate științifice. 
De aceea, nu am impus 
elevilor o anumită formulă 
de lucrare, lăsindu-le li
bertatea să-și aleagă sin
guri modalitatea convena
bilă exprimării propriilor 
idei". Aspectul a putut fi 
observat în ambele sec
țiuni : „Discurs despre
metodă", care a reunit mai 
ales lucrări ce vizau as
pecte globale ale prozei lui 
Marin Preda, ori care se 
înscriau intr-un perimetru 
de problematizare, uneori 
chiar in spirit filozofic ; și 
a doua, „Dimensiunea ope
rei". cu analize vizind o 
largă paletă de aspecte, de 
la „situațiile" definitorii 
prin care trece un perso
naj (cel din schița Calul, 
într-o lucrare a elevului 
Veres Lâszlo. Liceul indus
trial nr. 3 din Miercurea- 
Ciuc) la interpretarea mo- 
romețianismului, ca trăsă
tură esențială a operei 
(Marian^ Ștefan. Liceul 
pedagogic, Odorheiu Secu
iesc) ori la motive frec
vente și particularități sti
listice. Primul aspect asu
pra căruia am vrea să a- 
tragem atenția este com
plexitatea abordării operei 
marelui scriitor, pluralita
tea unghiurilor de vedere, 
în diferite forme, de la 
eseu la analiza lingvis- 
tic-literară. de la artico
lul de sinteză la în
semnare. de la rigoarea 
„algebrică" a perspectivei 
semiotice la propunerea 
unui punct de vedere une
ori original, comunicările 
elevilor au pledai pentru 
un orizont larg de cercetare, 
demonstrind o educație li
terară aleasă, lecturi bo
gate și profunde, cultură

fără învinși
generală. Nu contează 
atît. la această vîrstă, ine
ditul conținutului, mai ales 
cind te apleci asupra unei 
opere despre care s-au scris 
texte critice de referință ; 
importante rămin coeren
ța. construcția si validi
tatea opiniei. Destule lu
crări au demonstrat aceste 
calități, fiind o excelentă 
dovadă a nivelului școlilor 
în care se pregătesc acești 
elevi, a efortului pe care 
cadre didactice entuziaste 
îl depun pentru formarea 
unor oameni cu pregătire 
multilaterală, cu o gindire 
matură, capabili să deslu
șească și să exprime as
pectele esențiale ale unei 
creații artistice, să pătrun
dă in intimitatea viziunii 
asupra omului, a relațiilor 
sociale, a destinului istoric 
al unei persoane, clase so
ciale, al unui popor, pro
prii unui mare scriitor. 
Acesta e principalul ciș- 
tig desprins dintr-o ase
menea „întrecere", concurs 
la care nu există învinși. 
Căci fiecare dintre elevii 
participanți a plecat în mod 
cert îmbogățit cu experien
ța celuilalt, pus să com
pare și să reunească puncte 
de vedere. O experiență a 
însemnat acest concurs și 
pentru profesorii și scriito
rii prezenți la Cristuru Se
cuiesc. E entuziasmant. ast
fel, să vezi că un elev de 
clasa a VIII-a. Ovidiu 
Goțea (Școala nr. 15 Timi
șoara) face o analiză ne
comună a nuvelei O oră 
din august, lecție din pro
grama școlară, pornind de 
la o subtilă afirmație — 
al cărei înțeles l-a asimi
lat adecvat — din Imposi
bila intoarcere. Am aminti 
apoi micul studiu referi
tor la psihologia persona
jului în Moromeții (Liana 
Vrăjitoru. Liceul „M, Emi
nescu", Iași), despre tim>p 
și destin in același roman 
(Dănuț Pop. Sorin Dragoș, 
Liceul industrial nr. 4 Satu 
Mare), motivul salcîmului 
(Csomor Jutka. Liceul in
dustrial Cristuru Secuiesc), 
„posibila întoarcere" a lui 
Ilie Moromete (Ambrus 
Judith. Odorheiu Secuiesc), 
„Ilie Moromete intre so
cial și moral" (Mărioara 
Zagon, Liceul industrial nr. 
1. Gheorgheni), aplicata a- 
naliză a procedeelor orali
tății stilului narativ (De- 
nisa Mîndruța. Liceul „N. 
Bălcescu". Pitești). „Marin 
Preda si vocația epicului" 
(Lavinia Luca. Liceul pe
dagogic Bacău). perso
naje feminine în roma
nele lui Marin Preda (Da-

niela-Mirela Paraipan, Li
ceul de filologie-istorie 
„M. Eminescu". Buzău), o 
interesantă comparație in
tre Camus și Marin Preda 
(Cristina Bănică. Liceul 
„N. Bălcescu", Pitești) etc.

Concursul a permis și 
un schimb de experiență 
între profesorii de limba 
română, comunicări de lu
crări (prof. Gal Victoria, 
Carmen Maier, Ion Mănoiu, 
Cornel Munteanu, Horea 
Pop), evocarea scriitorului 
in anii școlarității (prof. 
Veress Francisc. Cristu
ru Secuiesc), interpretarea 
unor documente inedite 
(prof. Ion Mariș, Odorheiu 
Secuiesc). Prin cele citeva 
aspecte metodice revelate, 
manifestarea poate fi con
siderată, așadar, și o pre
țioasă acțiune de perfec
ționare a cadrelor didac
tice (au fost prezenți toți 
profesorii de limbii și lite
ratura română din județ), 
înscrisă într-un mai amplu 
program al Inspectoratului 
școlar județean Harghi
ta, un program cu ac
țiuni eficiente și di
verse, asupra căruia vom 
reveni. „Profesorul tre
buie să fie un cercetă
tor ; cercetătorul — un pro
fesor", spunea la festivita
tea de deschidere prof. dr. 
I. Hangiu, secretar al So
cietății de științe filologice 
din Republica Socialistă 
România. Cadrul deosebit 
creat de organizatori s-a 
completat cu două... sur
prize : un fragment din 
Moromeții, dramatizat și 
jucat cu acuratețe de elevi 
de la Casa de copii din 
Cristur (îndrumați de pro
fesorii Pâlffy Elisabeta și 
Inczeffy Tiberiu), și verni
sajul expoziției „Marin 
Preda, un portret în frag
mente", aparținind învăță
torului Zorel Suciu din 
Toplița.

într-un cuvint. un con
curs valoros, extrem de 
util, căruia la edițiile vi
itoare i s-ar putea acorda 
un spațiu de manifestare 
mai larg, aici, la Cristuru 
Secuiesc, pe plaiurile pito
rești care coboară din 
Munții Harghitei. Bine
venită ar fi, așa cum de 
altfel intenționează foru
rile locale, așezarea unei 
plăci memoriale care să 
marcheze cei doi ani petre
cuți in acest oraș de ma
rele scriitor, clasic al lite
raturii contemporane.

Costin TUCHILA 
Nicolae SANDRU 
corespondentul „Scînteii"

Noi grădini pe
(Urmare din pag. I)
pămintului au țișnit în lăs
tarii noilor plantații de vii. 
iar puieții de caiși și pier
sici au înfrunzit pentru 
prima oară in această pri
măvară. „Știți, ne spune 
călăuza, in toamna trecută 
am plantat 234 ha pomi și 
aproape 600 ha cu vie, iar 
în primăvara aceasta alte 
330 ha cu vii și 300 ha cu 
pomi, prevederile inițiale 
fiind depășite la ambele 
culturi. în toamnă vom 
continua plantările pentru 
a âjunge numai în acest 
an ia 500 ha de vie și 
800 ha de pomi, program 
care se va repeta pină vom 
realiza la sfirșitul actua
lului cincinal suprafața 
totală de 3 860 ha de vie și 
2 200 ha de pomi in noile 
plantații de pe terase".

Aflăm în continuare că, 
in conformitate cu indica
țiile secretarului general ai 
partidului, pomii fructiferi 
din noile plantații sînt din 
speciile care se pretează 
și valorifică cel mai bine 
condițiile de climă și sol 
din Dobrogea. in special 
piersicul și caisul, iar viile 
sint din soiuri mixte, de 
masă și vin. De altfel, cei 
mai mari beneficiari ai 
noilor amenajări sint Sta
țiunea de cercetări pomico
le Valul lui Traian pentru 
masivul de la Crucea (unde 
au și fost Înființate două fer
me de producție) si Stațiu
nea de cercetări și produc
ție viticolă Murfatlar pentru 
plantația de la Adamclisi 
(unde se amplasează trei 
ferme in cadrul cărora, 
alături de soiurile tradițio
nale care i-au adus faima, 
se va extinde noua creație 
a specialiștilor de aici, 
soiul „Columna", al cărui 
vin conține toate caracte
risticile cunoscutului ,.Pi
not Gris", in condițiile rea
lizării unei producții duble 
de struguri la hectar, ceea 
ce va permite reducerea la 
jumătate .a perioadei de 
amortizare a investiției). 
Plantațiile de pe dealurile 
de la Siliștea și Tortoma- 
nu au devenit, de asemenea, 
ferme ale Asociației eco
nomice de stat și coo
peratiste cu profil horticol 
de la Satul Nou. Coo
perativele agricole Horia, 
Tichiiești, Ghindărești, 
Girliciu, Dulgheru. Crișan, 
Cobadin și multe altele, in

fruntea de piatră a Dobrogei
urma lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare iși mută 
treptat viile și livezile pe 
dealurile inaccesibile de 
altădată, urmind să cedeze 
culturilor de cereale su
prafețele ocupate in pre
zent de plantațiile vechi.

Așadar, dincolo de ogoa
rele cu lanuri de grîu, de 
porumb și de alte cereale, 
cu aspect de grădină, urcă 
acum vertiginos pe terase
le pantelor de 14 pină la 
35 grade ale dealurilor 
viile și livezile care vor fi 
irigate prin sistem gravi
tațional, sistem de exploa
tare care compensează in 
bună măsură, din punct de 
vedere al eficienței, chel
tuielile mari care se fac 
acum pentru aducerea apei 
la asemenea înălțimi.

Dincolo de livezi și vii, 
în zonele rămase albe pe 
harta vegetației, din cauza 
stincilor, a pietrei complet 
dezgolite, și-au deschis 
șantierele de lucru silvi
cultorii. Programul de lu
cru stabilit de comitetul 
județean de partid prevede 
împădurirea, pină la sfîrși- 
tul actualului cincinal. a 
suprafeței de 19 470 ha de 
terenuri degradate — ne 
spune Gheorghe Sișman, 
inspectorul-șef al Inspecto
ratului silvic Constanța — 
din care primele suprafețe 
de 700 ha au și fost plan
tate în toamna anului 
trecut. In primăvara aces
tui an a început bătălia 
împăduririi unei suprafețe 
noi de 2 Î00 hectare. Pen
tru a ne da seama de am
ploarea pe care a căpătat-o 
in județ campania de îm
păduriri.. ni se oferă o 
comparație : suprafața care 
trebuie plantată in acest 
an este egalată doar de 
județul Suceava în specifi
cul căruia pădurile au 
aceeași pondere pe care o 
au cerealele în Dobrogea. 
în anul viitor suprafața 
plantațiilor noi se va 
dubla, apoi se va tripla, 
pentru ca in ultimul an al 
cincinalului să se încheie 
complet programul stabilit. 
Pentru a ne face o imagine 
completă asupra efortului 
ce se depune pentru împă
durirea acestor suprafețe 
ni se oferă alte comparații. 
La o suprafață egală cu 
cea a plantațiilor de refa
cere a patrimoniului vechi, 
volumul de muncă depus

pentru împădurirea tere
nurilor degradate este de 
cinci ori mai mare. Pentru 
că terenurile acestea sînt 
inaccesibile oricăror mij
loace mecanizate, iar toate 
lucrările se fac manual, cu 
tîrnăcopul. cazmaua și lo
pata și pentru că puieții, 
în special cei de pin, tre
buie ținuți în pepiniere doi 
ani. apoi se repică in 
pungi de polietilenă cu pa- 
mint fertil și, in felul aces
ta. sint transportați și 
plantați pe locul viitoare
lor păduri. în aceste con
diții, cu un singur auto- 
trailer se transportă din- 
tr-o dată 3 000—4 000 pu
iuți față dc 120 000 cit ar 
fi încăput dacă mlădițele 
de copaci n-ar fi mutați 
în cuiburile lor cu pămîht 
cu tot. Este însă singura 
soluție pentru ca ei să 
prindă rădăcini în găvanele 
de calcar săpate cu tîr
năcopul de cei 2 000 de 
muncitori care au lucrat in 
toamna trecută și in pri
măvara aceasta la Împădu
riri și care continuă bătălia 
pe frontul viitoarelor plan
tații.

Așa au apărut noile 
păduri de stejar, frasin și 
tei de la poalele versanți- 
lor, cele de pin in amestec 
cu mojdrean și de salcim 
din zonele de creastă cu 
rocă la suprafață, pe dea
lurile și în văgăunile de 
la Izvoarele. Peștera Șipo- 
te. Oltina, Cernavodă, Sei
meni, Ion Corvin, Crucea, 
Gura Dobrogei, Topalu, 
Deleni și în multe alte 
zone ale județului. Aceste 
păduri, care vor stăvili 
continua eroziune a solu
lui și vor reface scoarța 
fertilă," vor avea și alte 
efecte benefice, de ordin 
ecologic, in Îmbunătățirea 
microclimatului prin păs
trarea umidității și ozona- 
rea aerului, în dezvoltarea 
faunei cinegetice.

La mai puțin de un an 
de la memorabila vizită de 
lucru a secretarului gene
ral al partidului în județul 
Constanta, oamenii locului, 
în frunte cu comuniștii, 
trecînd la înfăptuirea in
dicațiilor care au devenit 
un însuflețitor program de 
lucru, au făcut să se nască 
din piatră seacă, pe timpla 
dealurilor pleșuve, plantații 
de vii, de livezi și păduri 
ca o cunună pe fruntea 
Dobrogei.
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• SECOLE DE STATORNICIE 
SI DĂINUIRE LA SIRNA - PRA
HOVA. Cercetările arheologice efectuate 
pe teritoriul comunei. Șirna. județul Pra
hova, în cursul mai multor campanii de 
săpături, au scos la lumină valoroase vesti
gii materiale ale unei comunități rurale 
care a viețuit aici neîntrerupt pe toată 
durata secolelor III—XI e.n. — ne comu
nică arheologul Ștefan Olteanu. de la 
Institutul de arheologie din București. Ca
racterul sedentar, statornic al locuitorilor 
așezării sătești autohtone dc la Șirna este 
atestat de vestigiile principalelor îndeletni
ciri ale locuitorilor acesteia : cultivarea 
cerealelor, valorificarea unor minereuri 
aflate în zonă, practicarea meșteșugurilor. 
Au fost descoperite mai multe unelte agri
cole, numeroase cuptoare de redus mine
reul de fier (12 exemplare), o impresio
nantă cantitate de zgură de fier rezultată 
din procesul de reducere a metalului cu 
ajutorul cuptorului-furnal etc. Prezența 
mai cu seamă a acestei activități de valo
rificare a minereurilor de fier pe întreg 
parcursul secolelor III—XI — operație teh
nică complexă și complicată, incompatibi
lă cu nomadismul — ca și unele moșteniri 
tehnice din epoca dacică se constituie în 
convingătoare dovezi cu privire la stator
nicia și continuitatea de viață în această 
așezare. Mai mult decit atît. rezultatele 
cercetărilor arheologice permit să se urmă
rească și schimbările petrecute în structura 
socială, progresele materiale realizate aici, 
secol după secol, în ciuda vicisitudinilor 
istorice.

• VIATA ÎNTR-UN CASTRU 
ROMAN DE PE LIMES TRANSA- 
LUȚANUS Coiltinuărrl să prezentăm ci
titorilor în cadrul acestei rubrici o serie de 
importante șantiere arheologice ale tării. 
Astăzi — castrul roman Jidava — Cîmpu- 
lung Muscel. Interlocutor — Teodor Cio- 
flan. muzeograf principal la Muzeul jude
țean Argeș.

— Castrul roman Jidava este situat la 
circa 6 kilometri de centrul orașului Cîmpu- 
lung Muscel, in cartierul Pescăreasa. pe un 
platou pe lingă care trece Rîul Tîrgului. 
Săpăturile arheologice au fost începute aici 
încă în anul 1876 de către D. Butculescu și 
au fost reluate in anul 1901 de către Gri- 
gore Tocilescu, prin colaboratorul său 
P. Polonic. Rezultatele săpăturilor lui 
Butculescu se află consemnate în citeva 
caiete păstrate la Muzeul de istorie'a ora
șului București. Săpăturile aveau să fie 
reluate abia in 1962 de către Institutul de 
arheologie din București in colaborare mai 
intii cu Muzeul din Câmpulung și apoi cu 
Muzeul județean Argeș.

La Jidava s-au inălțat In epoca romană 
două eastre : unul de dimensiuni mai mari, 
construit din piatră, și unul de dimensiuni 
mai mici, cu incintă de pămint. Castrul de 
pâmint se află la o distanță de circa 200 
metri de cel de piatră și a fost identificat 
de Polonic, in manuscrisul căruia el este 
descris ca avind o formă pătrată, cu latura 
de 80 metri, și fiind inconjurat de un val 
înalt de 1 metru, precedat de un șanț cu 
lățimea de 5 metri. Castrul de piatră este 
orientat ne axa nord-sud. Dimensiunile 
castrului sint de 132.35 X 98.65 metri. Zidu
rile au grosimea de 1,80 metri, iar temelia 
este de 2.30 metri.

Castrului i-au lost identificate cele patru 
porți. toate prevăzute cu turnuri. în inte
riorul castrului se află una dintre clădirile 
comandamentului („Principia"), cu dimen
siunile de 34,70 30.40 metri, construită din
ziduri groase de piatră, avind ca liant 
mortar. In partea de vest a acestei clădiri 
s-au identificat : Casa ofițerilor și „Hor- 
reum-ul" (depozitul de grine) — lung de 
37,7 metri și lat de 13,75 metri — avind 
ca susținători ai zidului contraforți. iar 
în partea de est — Praetorium-ul (locuința 
comandantului). In castrul de la Jidava iși 
avea reședința, probabil, o unitate militară 
auxiliară de „numeri" sau o „ala" de cava
lerie. ■

Raportat în timp, castrul se leagă de 
măsurile organizatorice și administrative 
luate de Antoninus Pius și Comodus, care, 
în a doua parte a veacului al II-lea e.n., 
au luat măsuri de întărire a Limesului alu- 
tan (de pe Olt) și de 
fortificate de la est 
transalutan).

— Ce rezultate s-au 
cercetărilor de anul trecut ?

— Cercetările efectuate în campania anu
lui 1986 au avut ca scop obținerea unor 
date suplimentare cu privire la sistemul de 
fortificare a castrului de piatră. Pentru a 
lămuri sistemul de apărare exterior, dc pe 
latura în care se află poarta principală 
dreaptă, s-a trasat o secțiune lată de 10 
metri. La aproximativ 1 metru sub nivelul 
actual al solului a apărut poarta dreaptă 
cu cele două turnuri ale sale. Poarta era 
construită din piatră de rîu, cărămidă și 
piatră de Albești. Ea avea turnurile depăr
tate între ele cu 5,90 metri, iar deschi
derea dublă a porții de lemn — largă de 
3.80 metri. In ruinele porții s-au descoperit 
arme ruginile, resturi de vase, cărămizi, 
țigle, olane etc. Menționez în încheiere 
faptul că poarta principală dreaptă a fost 
dezvelită în totalitate și a fost consolidată 
in întregime.

• BAZINUL GIURGEULUI ÎN 
SECOLUL AL XVII-LEA. labora' 
torul de demografie istorică de pe lingă 
Facultatea de istorie-filozofie a Universi
tății din București, după cum ne comu
nică prof. L. Roman, secretarul labora
torului. a fost prezentată — de către prof. 
Dezso Garda din Gheorgheni — o intere
santă comunicare, bazată pe o serie de iz
voare pină acum nefolosite, care analizează 
situația socială a zece localități ale Giur- 
geului (tirgul Gheorgheni, precum și sa
tele Chileni, Ciumani, Ditrău, Joseni, Lă- 
zarea, Remetea, Suseni, Valea Strimbă și 
Voșlobeni). S-a subliniat că nobilimea ma
ghiară încălcase tot mai mult in veacul al 
XVI-lea vechile drepturi și libertăți ale 
secuilor, ceea ce a declanșat răscoalele din 
1562 și 1583. După înăbușirea lor de către 
principi și nobilime, procesul de aservire a 
cunoscut proporții deosebite. In scurtul ră
gaz al unirii țărilor române sub Mihai Vi
teazul, acesta a schimbat radical situația 
existentă dispunind, prin actul din 28 
noiembrie 1599. restaurarea vechilor li
bertăți secuiești : „De acum încolo, secuii 
să aibă a se bucura de acele drepturi și 
libertăți, de care s-au bucurat strămoșii 
lor". După marele domn unificator, pro
cesul de aservire a continuat însă ; deși 
țăranii liberi, obligați la purtarea armelor, 
erau destul de mulți in cele 10 așezări 
umane menționate (887 la 1643 și 816 în 
anul 1703), totuși țăranii dependenți devin 
tot mai numeroși : 273 au fost înregistrați 
în anul 1614 și 403 la 1703.

Grupaj realizat de 
Silviu ACHIM

construire a liniei 
de Olt (Limesul

obținut in urma
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei Ziua internațională

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, îmi face o deosebită 
plăcere să vă adresez salutul meu cordial și tovărășesc.

Intre partidele, țările și popoarele noastre există relații tradiționale de 
prietenie și colaborare.Schimbul fructuos de vederi Ia nivel înalt a dat un impuls puternic 
dezvoltării continue a prieteniei sincere, colaborării strînse și solidarității 
militante chino-române.Păstrez o impresie plăcută, de neuitat, din timpul vizitei oficiale de 
prietenie pe care am efectuat-o in România in iulie 1986. Am fost deosebit 
de satisfăcut de convorbirile prietenești și fructuoase pe care le-am avut 
cu dumneavoastră. îmi exprim ferma convingere că raporturile de prietenie 
și cooperare dintre partidele, țările șl popoarele noastre vor cunoaște cu 
șigilranță o dezvoltare stabilă șl în viitor.

Urez prosperitate Republicii Socialiste România și bunăstare poporului 
român.

Cu prilejul Zilei Constituției Da
nemarcei. doi a avut loc în Capitală 
o manifestare culturală, organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. Au fost 
prezentate impresii de călătorie din 
această tară și s-a vizionat un film 
documentar danez.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost prezenți J. O Stephensen, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Danemarcei la București, membri ai 
ambasadei, (Agerpres)

tv

a mediului înconjurător
DIN TARILE SOCIALISTE

ZHAO ZIYANG
Secretar general interimar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 

Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Viața economico-socială 
a localităților patriei

20.00 Telejurnal
20.20 Viata economică
20.35 Cadran mondial (color)
20.50 Bucuriile muzicii (color). „Poema 

Română" de George Enescu (frag
ment)

21,03 Serial științific (color). „Delta pe
licanilor"

21.35 Ctntecul meu de pace. Muzică 
ușoară (color)

21.50 Telejurnal

vremea
DIN VESTtLE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCtNTElt"

BRAȘOV : Ansambluri arhitectonice moderne
de 

timp 
Cine 
prin 

__ ___ _ ____ _ im
presionat de amploarea dezvoltării 
urbanistice, nu numai a municipi
ilor Brașov și Făgăraș, dar și a 
orașelor mai mici, cum sint Codlea. 
Săcele sau Rișnov, care erau pină 
nu demult localități rurale. în de
curs de cîțiva ani, în așezările ur
bane ale județului au prins con
tur 20 de cartiere și ansambluri de 
locuințe, cu circa 16 000 apartamen
te, în care trăiesc aproximativ 
60 000 locuitori. Alte aproape 3 000 
'de apartamente se află în fază fi
nală de execuție. Din cele 20 de 
cartiere și ansambluri, șase au fost 
finalizate, restul urmind să fie 
terminate pină la sfirșitul anului 
viitor.

Trăsăturile lor dominante ? As
pectul armonios imprimat de regi
mul diferit de înălțime a blocuri
lor, de plastica fațadelor și calita
tea finisajelor, precum și confor
tul ridicat. O altă oaracteristică o 
constituie personalitatea distinctă 
a fiecărui cartier sau ansamblu de 
locuințe, in funcție și de cadrul

Noi cartiere și ansambluri 
locuințe s-au inăltat intr-un 
record și in județul Brașov, 
n-a mai trecut de cîțiva ani 
orașele județului va rămine

natural și urbanistic în care se 
află amplasat. De exemplu, Va
lea Cetății, oel mai mare și fru
mos cartier ridicat in ultimii 4 
ani la Brașov, care va totaliza, 
in final, respectiv anul acesta, pes
te 4 600 apartamente, este înconju
rat din trei părți de dealuri împă
durite. Locuințele sale cu învelitor 
tip șarpantă se integrează perfect 
in specificul local. Cartierul va 
avea o întinsă zonă centrală exclu
siv pietonală, unde sint amplasate 
și toate unitățile pentru buna ser
vire a populației. La rîndu! său, 
ansamblul „Noua", prin clădirile 
sale înalte, prin plastica fațadelor, 
se constituie intr-o intrare repre
zentativă pentru municipiul Brașov.

Ritmul de dezvoltare urbanistică 
și arhitecturală a localităților jude
țului nu va scădea în intensitate 
nici in viitorii ani. Programul exis
tent prevede atacarea, pină în 
anul 1990, a unor ample lucrări de 
construcții intr-un număr de șapte 
localități urbane, începind cu ora
șul reședință de județ. In paralel, 
vor fi demarate lucrările la încă 
opt cartiere și ansambluri de locu
ințe, dintre care trei în municipiul 
Brașov. (Nicolae Mocanu).

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 5 iunie (ora 20) — 8 iunie 
(ora 20). în țară : Vremea va fi schim
bătoare, cu cerul mal mult noros tn 
regiunile nordice, de centru și estice, 
unde vor cădea ploi ce vor avea și ca
racter de averse. In rest, cerul va fi 
variabil șl se vor semnala ploi cu totul 
izolate, îndeosebi In primele zile. Vîn- 
tul va sufla slab pină la moderat, cu 
unele Intensificări în partea de est a 
țării și în zona montană cu 35—60 km 
la oră. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 6 și 16 grade, izolat mai 
coborîte In depresiuni. Iar cele maxi
me intre 16 și 26 grade, local mai ridi
cate. In București : Vremea va fi rela
tiv trumoasă, cu cerul variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată în primele 
zile. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor oscila 
între 13 și 16 grade, iar cele maxime 
între 26 si 29 grade.

MEDIAȘ : A intrat în circuitul comercial 
magazinul universal „Transilvania"

Un nou complex comercial a 
fost dat în folosință In zona cen
trală a municipiului Mediaș. în 
imediata apropiere a sediului ad
ministrativ, a Casei de oultură a 
sindicatelor, a hotelului și a noilor 
blocuri de locuințe. Integrat ar
monios în noua linie arhitecturală 
a municipiului, magazinul univer
sal „Transilvania" dispune de o 
suprafață comercială de 6 000 m.p..

60 la sută 
de profil

___ ....... ... ______ realizarea
si mai ales la dotarea acestei uni
tăți comerciale, o contribuție în
semnată si-au adus-o întreprinde
rile medieșene „Emailul Roșu", 
..Vitrometan", întreprinderea de 
geamuri, fabrica de mobilă, precum-- 
și cooperativele ..Meșțeșugaritl" și 
„Prestarea". (Ion Onuc Nemes).

ceea ce reprezintă peste 
din suprafața unităților 
existente în Medias. La

BOTOȘANI : Mari cantități de plante medicinale
Activitățile de sezon pe care le 

desfășoară lucrătorii de la între
prinderea Plafar — Botoșani includ 
culturile de plante medicinale si a- 
romatice. precum si recoltarea 
plantelor farmaceutice din spatiile 
cu floră spontană arondate unității 
in județele Iași, Suceava si Boto
șani. Dar nu numai atît.

— Prin mijloace proprii — ne 
spune inginerul Nicolae Nicolau din 
cadrul întreprinderii — am realizat 
o linie de producere a făinei de 
măcieșe, produs destinat exportu
lui. De asemenea, se află în curs 
de realizare o linie de fabricare a 
aromei de piper pe ..suport" de făi
nă de coriandru. Noul produs, care

întrunește calități aromatice exce
lente. are în compoziție numai in
grediente autohtone (fructe de 
coriandru, ulei de tarho-n etc.). • 
Alte lucrări în curs privesc între
ținerea si valorificarea recoltelor 
din culturile de mac (7 800 hecta
re). cornul secarei (1 100 hectare), 
coriandru (500 hectare), valeriană 
si mușețel (cite 200 hectare fieca
re), mentă, calendula etc. La în
treprinderea Plafar — Botoșani se 
acționează pentru ca in acest se
zon să fie recoltate cantităti cit mai 
mari de plante medicinale necesa
re industriei noastre farmaceutice, 
precum si consumului în stare na
turală. (Eugen Hrușcă).

PLOIEȘTI : Modernizarea transportului uzinal 
forjate, debitate. tratate termic, 
șpan mărunțit și brichetat, în can
tități de peste 55 000 tone, cu o e- 
conomie anuală de aproape 5 mili
oane lei. Prima etapă a electrifică
rii liniei acoperă o lungime de 2,7 
km, urmind a fi dublată pentru a 
lega integral sectoarele cu activi
tăți primare : turnătorii, forje, de
bitare, depozitare. (Ioan Marinescu).

La binecunoscuta întreprindere „1 
Mai" din Ploiești se află in curs de 
modernizare transportul uzinal. 
Realizat pină acum Îndeosebi cu 
mașini de mare tonaj și consum de 
combustibil lichid, transportul uzi
nal urmează să se efectueze cu 
platforme troleicar, alimentate 
mixt — electric cu contact și bate
rii. Prin transportul sistem trolei
buz vor fi manipulate piese turnate,

DE LA C.E.C.
Deprinderea de a fi econom și de 

a avea spirit de prevedere este o 
trăsătură de caracter a poporului 
nostru, care s-a transmis din gene
rație în generație pină in zilele 
noastre, cultivată cu grijă în con
știința fiecărui membru al socie
tății noastre.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni pune la dispoziția populației 
forme și instrumente variate de 
economisire.

Una dintre formele eficiente și 
practice de economisire permanen
tă, .lună de lună, o reprezintă de
punerile la C.E.C. prin virament pe 
bază de consimțămint scris. Depu
nerile prin această formă se pot 
efectua, la alegere, pe libretul de 
economii preferat sau m contul cu
rent personal, beneficiind, totodată, 
de avantajele pe care C.E.C. le 
acordă depunătorilor pe aceste in
strumente de economisire.

Prin folosirea acestei forme dc 
economisire se asigură efectuarea 
sistemațică a depunerilor fără ca 
depunătorul să se deplaseze de fie
care dată la unitatea C.E.C.. aceste 
operații fiind făcute de serviciul 
financiar al intrprinderii sau al 
instituției la care acesta lucrează.

Dacă doriți să utilizați acest sis
tem practic de economisire, este 
necesar să solicitați unității unde 
Sînteți încadrați ca să vi se depună 
la C.E.C., chenzinal sau lunar, 
suma pe care doriți s-o economisiți.

Sumele astfel economisite sint 
inscrise in libretul de economii la 
ghișeul C.E.C.. de la locul de mun
că sau la unitatea C.E.C. unde s-a 
virat depunerea. înscrierea in con
tul curent personal a sumelor vira
te se efectuează automat de uni
tatea C.E.C. la care este deschis 
contul, ceea ce face ca acest instru
ment de economisire să fie cel mai 
avantajos pentru depunerile prin 
virament.

Deoarece depunerile la, C.E.C. au 
un caracter strict voluntar, dum
neavoastră puteți să majorați suma 
depusă sau s-o micșorați, după do
rință, și chiar să dispuneți anu
larea consimțămintului dat.

Sporirea sistematică, lună de lună, 
a depunerilor pe bază de consimță- 
mint scris, la care se adaugă su
mele provenite din dobinzi. oferă 
depunătorilor posibilitatea realiză
rii intr-un termen mai scurt a do
rințelor personale privind procu
rarea obiectelor de valoare mare 
și de folosință îndelungată.

intrprinderii sau al

în 1972. la Stockholm a avut loc 
prima conferință a Organizației Na
țiunilor Unite dedicată mediului 
înconjurător. S-a hotărît cu acel pr.- 
lej crearea Programului Națiunilcr 
Unite pentru Mediul înconjurător 
(P.N.U.E.). în cei 15 ani de activi
tate, acest organism a abordat, in
tr-un spirit novator, marile proble
me economice și sociale ale lumi: 
Au fost Întocmite zeci de studii h 
diferite zone ale planetei, marcate fte 
de ritmuri înalte de creștere demo
grafică, de insuficiența sau penurh 
de materii prime și energie, fie ds 
exploatarea nerațională a pădurilcr 
și a rezervelor de apă potabilă. 4 
eroziunea solului și de extindere 
deșerturilor. de dispariția unor speci 
ale florei și faunei. în urma unor 
asemenea studii au fost conceput: 
programe de măsuri, la nivel națio 
nai, regional și internațional, vizîni 
ameliorarea efectelor negative pi 
care creșterea economică le poati 
avea asupra mediului înconjurătoi 
atunci cînd nu este suficient de bini 
corelată cu rezervele naturale limi
tate ale Terrei. Au fost acordate, îț 
acești ani. asistență științifică și teh
nologică. precum și importante fon
duri materiale, în special țărilor ir 
curs de dezvoltare. A fost sensibili
zată opinia publică mondială — și 
în primul rînd, tînăra generație — 
față de problemele mediului ambian 
și ale dezvoltării economico-sociale 
Faptul că. astăzi, în majoritatea ță
rilor lumii, tehnologii și ecologii 
economiștii și sociologii semnează 
împreună cel mai de preț mesaj 
pentru generațiile viitoare — viața 
trebuie să fie posibilă încă mii de 
ani pe planeta Pămînt — se dato
rează, in bună măsură, activității 
acestui nou organism (P.N.U.E.) al 
Organizației Națiunilor Unite. Iar 
cea mai elocventă dovadă de sensi
bilizare a tinerei generații o consti
tuie conștiința sa ecologică, mani
festată in multe țări prin partici
pare activă la deciziile care urmă
resc îmbinarea armonioasă a cerin
țelor dezvoltării economico-sociale 
cu necesitatea protejării mediului 
ambiant.

Pentru 
mondială, 
mediului 
astăzi, noi diul ambiant înseamnă a concepe 
creșterea economică doar ca o latură 
a dezvoltării economice, cea de-a 
doua latură urmărind folosirea inte
grală a potențialului uman și nece
sitatea ca transformările economice 
să determine schimbări sociale. 
Acestea au rolul de a îmbunătăți 
calitatea vieții oamenilor, a le oferi 
posibilitatea de a participa efectiv, 
responsabil la viața economico-socia
lă și de a beneficia de rezultatele ei.

A proteja mediul înconjurător în- 
. seamnă. așadar, a concepe dezvol- 

- tarea economico-socială într-o per
fectă compatibilitate cu resursele 
naturale, disponibile imediat și pe 
termen lung. Protejarea mediului 
înconjurător presupune respectarea 
restricțiilor de. ordin ecologic, con
centrarea eforturilor- generale ale 
societății în scopul reducerii decala
jelor economice- șl sociale intre 
diferitele -țări aie lumii. A 'proteja 
mediul înconjurător înseamnă, astăzi, 
a înțelege și a soluționa problemele 
globale ale omenirii — dezarmarea, 
in primul rînd nucleară, asigurarea 
păcii și securității popoarelor ; fo-

întreaga opinie publică 
acțiunile de protejare a 
înconjurător au căpătat, 
dimensiuni. A proteja me- 

înseamnă a concepe

losirea rațională a resurselor exis
tente de materii prime și energie, 
precum și descoperirea și utilizarea 
unor materii prime și resurse ener
getice regenerabile ; explorarea și 
exploatarea resurselor oceanului pla
netar; exploatarea Cosmosului și fo
losirea sa in scopuri pașnice ; 
accesul tuturor națiunilor la cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nologiei ; lichidarea subdezvoltării, a 
foametei și a marginalizării sociale ; 
adoptarea unei politici demografice 
raționale și altele.

între toate aceste probleme globa
le, de natuță economică și socială, 
există o stnnsă interdependență. De 
aceea, evidențierea problemelor me
diului înconjurător nu este posibilă 
fără a lua în considerare celelalte 
probleme globale ce confruntă ome
nirea. Și dintre acestea, locul cen
tral il ocupă lupta pentru dezarmare, 
și. in primul rind. pentru dezarmare 
nucleară, pentru evitarea unei con
flagrații nucleare, ce ar pune 
pericol însăși 
planetă.

România este 
țări din lume în 
(in 1973) o lege privind protejarea 
mediului înconjurător, completată în 
timp prin numeroase acte norma
tive. Aceasta demonstrează concepția 
partidului și statului nostru în ce 
privește dezvoltarea armonioasă a 
economiei, în concordanță cu resur
sele naturale de care dispunem. Ceea 
ce presupune, implicit, respectarea 
unor măsuri riguroase de combatere 
a noxelor profesionale, de preintîm- 
pinare a poluării apelor, solului și 
aerului, de protejare a pădurilor, 
lacurilor și locurilor declarate monu
mente ale naturii, de conservare a 
unor specii din flora și fauna ce asi
gură diversitatea biologică, echili
brul ecologic. Tehnologii și ecologii 
noștri, specialiștii și factorii de de
cizie din cele mai diverse sectoare 
colaborează constant in scopul utili
zării unor tehnologii de virf. eficien
te. nepoluante, cit mai puțin consu
matoare de materii prime și energie. 
Se poate afirma că dezvoltarea eco- 
nomico-socială a României are loc în 
condițiile asigurării unității necesare 
dintre progresul științifico-tehnlc 
consacrat producției și consumului, 
protejării mediului ambiant și per
fecționării mecanismelor economice, 
sociale și politice 
raporturile 
natură.

România, 
autorizat.
Nicolae Ceaușescu, s-a pronunțat și 
se pronunță astăzi pentru o largă 
cooperare internațională privind 
asigurarea echilibrului mediului 
ambiant, in condițiile rezolvării pro
blemelor globale ale omenirii, por
nind, inainte de toate, de la înfăp
tuirea dezarmării.

Ar fi bine, subliniază președintele 
Românței, ca miliardele ce se alocă 
pentru 
folosite 
pentru 
crearea

, favorabil dezvoltării tuturor națiuni- 
; lor.

Cuvintele sale se constituie, de 
Ziua internațională a mediului 

I înconjurător, intr-un vibrant apel Ia 
rațiune, la instaurarea destinderii și 
colaborării internaționale in folosul 
vieții pe planeta noastră.

R.S. CEHOSLOVACA
Aport sporit al științei 

la dezvoltarea economică

Gindirea economică și exigentele autoeonducerii muncitorești
(Urmare din pag- I)
nu-1 interesează cum obține profitul 
și pe cine înșeală, în socialism, ren
tabilitatea fiecărui produs, a fiecă
rei activități economice trebuie să 
fie rezultatul unui efort real de in
teligență și creație științifică-tehni- 
că, organizatorică și de conducere a 
tuturor oamenilor muncii, care să 
se măsoare printr-o eficientă com
petitivă ridicată in utilizarea resur
selor natural-materiale și umane.

Este evident că, in acest context 
de exigențe, un rol esențial pentru 
a forma și dezvolta gindirea econo
mică a tuturor oamenilor muncii 
revine folosirii cu pricepere și răs
pundere a cadrului organizatoric 
larg democratic și a pirghiilor eco- 
nomico-financiare pe care le asigu
ră noul mecanism economic. Desi
gur, pentru ca sistemul autocondu- 
cerii muncitorești să funcționeze la 
cotele pe care le impune autogestiu- 
nea economico-financlară, este esen
țial ca toți oamenii muncii 
teleagă just și la adevărata 
mensiune efectele negative 
gate pe care le poate avea, 
și spațiu, realizarea unor

să in- 
lor di- 
propa- 

în timp 
___  .... produse 

de slabă calitate sau obținute cu 
consumuri de materii prime și e- 
nergie peste limitele socialmente 
necesare. Numai pe baza unei te
meinice pregătiri de specialitate, a 
unei înalte conștiințe socialiste, oa
menii muncii vor putea înțelege că 
nu ne putem dezvolta intensiv, la

cotele competitivității pe care le 
impune economia mondială, că nu 
putem trăi mai bine decit dacă re
zultatele muncii fiecăruia In parte 
și a colectivelor în ansamblul lor 
se vor ridica la parametri de efici
ență economică, socială și ecologi
că care să ne permită să stăm lingă 
cele mai bune realizări din lume.

Este adevărat că in această direc
ție trebuie folosite cu mai multă 
responsabilitate pirghiile noului me
canism economico-finaneiar. care sint 
chemate să pună in funcțiune și să 
armonizeze interesele colectivelor de 
muncă pe baza unui sistem de prio
rități, obiectiv generat de relațiile 
de producție socialiste și de condi
țiile istorice concrete ale fiecărei 
etape de dezvoltare economico-soci- 
ală. Esențialul acum este însă ca 
folosirea acestor pîrghii economico- 
financiare să favorizeze corespunză
tor creativitatea, sporirea mai pu
ternică a eficientei economice, dar 
să și sancționeze cu exactitate orice 
abatere de la exigențele și normele 
dezvoltării intensive, ale legilor eco
nomice obiective.

Iată de ce, in sistemul autocondu- 
cerii muncitorești trebuie să ne in
tereseze deopotrivă valoarea, dar și 
valoarea de întrebuințare a produ
selor și serviciilor. Aceasta este, de 
altfel, adevărata înțelegere și apli
care practică a Interacțiunii legilor 
reproducției cu legea creșterii pro
ductivității muncii, legea valorii si

legea economică fundamentală a so
cialismului.

Saltul pe care l-am făcut de la 
teoria și practica întreprinderilor cu 
pierderi planificate la eficiența fie
cărei activități, a fiecărui produs 
trebuie să însemne, în sistemul au- 
toconducerii muncitorești și autoges- 
tiunii economico-financiare. acțiu
nea conjugată și simultană a tutu
ror oamenilor muncii în direcția ob
ținerii unei productivități ridicate 
și a unei calități competitive. Aceas
ta înseamnă că ceea ce se obține ca 
economie de muncă socială intr-un 
domeniu sau altul nu trebuie să se 
piardă în nici un alt domeniu, ci 
dimpotrivă, trebuie să se amplifice, 
astfel incit economisirea muncii so
ciale, vii și materializate, pentru 
obținerea fiecărei unități de efect 
util să devină trăsătură dominantă 
a oricărei activități.

Indiferent că produc mijloace de 
producție, bunuri de consum sau 
prestează servicii, înțelegerea de că
tre toți oamenii muncii că în socie
tatea noastră socialistă ridicarea ni
velului de trai, material și spiritual, 
și îmbunătățirea calității vieții tu
turor membrilor societății este con
diționată de responsabilitatea cu 
care se manifestă în calitatea lor de 
proprietari și producători reprezin
tă cea mai puternică forță pe care 
gindirea economică, conștiința eco
nomică o pot declanșa pentru a în
făptui progresul cu poporul și pen
tru popor.

in
existența vieții pe

una dintre primele 
care a fost adoptată

care guvernează 
dintre om, societate și

prin glasul său cel mai 
cel al președintelui

„războiul stelelor" să fie 
pentru eradicarea secetei, 
' protejarea naturii, pentru 
unui climat internațional

Valeria ICHIM

CAMPIONATUL MODIAL UNIVERSITAR 
DE HADBAL

• Primele meciuri din griele semifinale • La Timi-
■ Polonia 27—14

în celălalt meci al grupei, repre
zentativa universitară a Iugoslaviei 
a dispus cu scorul de 26—20 (12—12) 
de echipa Bulgariei.

In grupa semifinală B, ce se des
fășoară la Iași, selecționata Unga- 
•iei a învins cu scorul de 25—24 
12—10) formația S.U.A., iar repre- 
:entativa U.R.S.S. a dispus cu 26—24 
17—14) de echipa Coreei de Sud.
Rezultate înregistrate în cadrul 

urneelor pentru clasament : 
lluj-Napoca : Turcia 
5—22 (8—8) ;

șoara, România
După o zi de odihnă, joi au con

tinuat în tara noastră întrecerile 
Campionatului mondial universitar 
masculin de handbal, faza a doua 
a competiției programind meciuri in 
grupele semifinale, precum și în tur
neul pentru locurile 9—16.

Continuind seria victoriilor, la Ti
mișoara echipa studențească a 
României a obținut un nou succes, 
intrecind cu un scor concludent : 
27—14 (13—10) selecționata Poloniei. 
După un început echilibrat, handba- 
liștii români au abordat cu decizie 
partida, desprinzindu-se prin atacuri 
variate și o apărare agresivă. Golu
rile au fost înscrise de Dumitru 
Berbece — 6. Tudor Roșea, Petre 
Constantin (cite 4), Ion Mocanu și 
Doru Porumb (cite 3). Măricel Voi
nea, Marian Dumitru, Constantin Ște
fan (cite 2) și Adrian Ghimeș. Gol- 
geterul formației poloneze a fost 
Staszewski, care a înscris patru
puncte. (Agerpres)

GIMNASTICA : La Coranța, campionatele 
urmașelor Daelei Silivaș

la
Nigeria 

Maroc — Elveția 
7—15 (9—8) ; la Galați : Japonia — 

- “ — (15—10) ;t.F. Germania 29—22 . .
srael — Austria 17—17 (8—9).
Competiția continuă astăzi, dnd 

1 grupele semifinale sint progra- 
îate următoarele jocuri : Bulgaria — 
olonia ; România — Iugoslavia (la 
imișoara) și S.U.A. — Coreea de 
ud ; U.R.S.S. — Ungaria (la Iași).

Sub semnul marilor victorii dobin- 
dite de reprezentantele gimnasticii 
noastre feminine la campionatele 
europene, astăzi dimineață, la Con
stanța. municipiul de unde provine 
Camelia Voinea — colega Danielei 
Silivaș în performanță internațională 
— incep întrecerile finale pentru 
echipele fiminine de junioare (II).

Vor lua parte cele mai tinere 
gimnaste cu categorie de clasificare 
sportivă IV, III și II. Cele mai multe 
concurente le găsim la categoria a 
IV-a, 12 echipe. C.S.Ș. 2 — Steaua, 
C.S.Ș. 7 — Dinamo și Triumf, toate 
din București, apoi Petrolul Plo
iești, campioană națională in 1986, 
C.S.Ș. Onești, Farul. Spartac-Oradea, 
Cetate — Deva, C.S.Ș. Sibiu. C.S.Ș.M.

uj-Napjoca. C.S.Ș. Focșani și S.C. 
îcău. La categoria a III-a, vor 
pta pentru titlul național Cetate 
Deva, campioana anului trecut, și 

te opt formații. Surprinde numărul 
mai redus de echipe la categoria 
Il-a, în care, pe lingă C.S.S. Onești, 
mpioană în 1986, vor evolua alte 
se formații. Din București, numai 
tipa C.S.S. 7 — Dinamo, iar alte 
eva centre lipsesc de pe foaia de 
icurs. Subliniem că numai Cetate 
Deva C.S.S. Onești și Farul Con- 
nța prezintă formații la toate cele 
i categorii, ceea ce dovedește 
nția respectivelor unități de per- 
manță din gimnastică pentru 
șterea succesivă a generațiilor de 
irtive foarte tinere.

BOX: încă un ortiv român 
în semifinalele uropenelor”

După calificarea boxerilor Adrian 
Amzăr (semimuscă — 48 kg) și Daniel 
Măeran (semiușoară — 60 kg), ne-a 
parvenit știrea că încă un pugilist 
român. Marian Gavrilă (mijlocie- 
mică — 71 kg), a intrat în această 
fază a campionatelor europene. Se 
știe că toți semifinaliștii cîștigă

ornat medalii de bronz, dar să 
răm că reprezentanții noștri vor 
s pași mai departe. în semi
de : Adrian Amzăr — Munchian 
t.S.S.). Daniel Măeran — Naza- 
(U.R.S.S.) si Marian Gavrilă — 

rov (U.R.S.S.).

VASLUI. Pe scenele Casei de 
cultură a sindicatelor si Casei ar
telor din municipiul Vaslui a avut 
loc. in prezenta unui numeros pu
blic. un amplu si atractiv spectacol 
literar-muzical-coregrafic repre
zentativ al artiștilor-amatori din 
județ. în cadrul Festivalului natio
nal ..Cintarea României". (Petru 
Necula),

BRĂILA. La Teatrul dramatic
..Maria Fiiptti" s-a desfășurat cea

de-a cincea ediție a manifestării 
omagiale „Eminesciana". Din cu
prinsul manifestării reținem: co
locviul metodico-stiințific „Emines- 
cu — iubire fără limite", dialogul 
elevilor șl profesorilor brăileni cu 
profesori universitari, spectacolul 
prezentat de elevii Liceului indus
trial nr. 2. cu participarea grupu
lui vocal cameral ..Andantino" al 
sindicatului învătămintului si cu
noscutului ansamblu „Colibri". 
(Candiano Priceputul.

MEHEDINȚI. în sala Casei tine
retului din municipiul Drobeta- 
Turnu Severin s-a desfășurat sim
pozionul „P.C.R. — continuatorul 
celor mai valoroase tradiții de 
luptă ale poporului român, con
ducătorul și organizatorul procesu
lui revoluționar de edificare a so
cialismului și comunismului pe 
pămintul României". Formațiile ar
tistice ale pionierilor și șoimilor 
patriei au susținut, la castrul ro
man, spectacolul de muzică și poe-

CARNET CULTURAL
„Junimea" din Iași au organi- 
a Teatrul dramatic din Galați 
izbatere cu tema „Actualitate 
listă în creația literară". (Dan 
iu).

zie „îți mulțumim, partid iubit, 
pentru copilăria fericită". (Virgi- 
liu Tătaru).

GALAȚI. Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă, în co
laborare cu cenaclul din localitate 
al Uniunii scriitorilor și cu Edi-

TU MARE. La Satu Mare s-a 
ișurat un simpozion pe pro- 
h ale perfecționării activității 
educație materialist-științifică. 
Imunicările prezentate de acti- 
ide partid, cercetători din ca- 
dnstitutului de cercetări socio-

Anual, in R. S. Cehoslovacă se 
alocă in medie 4 la sută din veni
tul național pentru dezvoltarea ști
inței și tehnicii. Potrivit prevede
rilor celui de-al VIII-lea cincinal 
(1986—1990), aportul concret al ști
inței și tehnicii la soluționarea 
problemelor economice se va solda 
cu venituri în valoare de minimum 
150 miliarde coroane. Peste 60 de 
institute de cercetări ale Acade
miei Cehoslovace de științe și apro
ximativ 40 de institute ale Acade
miei Slovace de Științe participă 
la găsirea unor soluții moderne și 
eficiente destinate unităților eco
nomice de producție. Cercetătorii 
cehoslovaci lucrează la aproxima
tiv 30 de programe științifice și 
tehnice de importantă majoră pen
tru economia națională. Rezulta

ted acestor cercetări aplicate în 
producție au adus economiei națio
nale importante venituri. Dintre 
ele se impun amintite optimizarea 
transportului de gaze și gestiunea 
sistemului de transport și de uti
lizare a gazelor, care asigură reali
zarea unei economii anuale de 200 
milioane coroane. în același timp, 
oamenii de știință cehoslovaci au 
pus la punct o nouă metodă de de
terminare a concentrației de praf 
de cărbune din centralele termo
electrice, ceea ce permite economii 
de un 
anual, 
viitor, 
lovaci 
me de

milion tone de cărbune 
în ce privește sarcinile de 
oamenii de știință cehos- 
pregătesc în prezent progra- 
cercetări cu destinație prac

tică pină in anul 2000 și chiar 
termen mai lung, pină in 2010.

pe

R.S.F. IUGOSLAVIA
Se extinde rețeaua feroviară

O nouă linie de cale ferată a 
fost electrificată recent in R.S.F. 
Iugoslavia. Avind o lungime de 161 
km. secțiunea feroviară care leagă 
orașele Skoplie și Gevgelia se a- 
daugă. astfel, tronsonului electrifi
cat, de peste 1100 km, dintre zo
nele de nord și cele sudice ale tă
rii. După cum relevă agenția 
Taniug. o dată cu terminarea lu-

crărilor de electrificare în zona a- 
mintită, transportul mărfurilor va 
crește substanțial, fapt cu atît mai 
important, cu cit magistrala nord- 
sud este principala linie prin care 
se realizează tranzitul mărfurilor 
iugoslave și dintr-o serie de alte 
țări din centrul Europei spre re
giunea Orientului Mijlociu.

REPUBLICA CUBA
Utilaje moderne

Noi realizări au înregistrat spe
cialiștii cubanezi care lucrează in 
domeniul tehnicii agricole. Astfel, 
in cadrul eforturilor de ridicare a 
eficienței utilajelor agricole, a 
fost realizată o nouă combină pen
tru recoltarea trestiei de zahăr. 
Denumită „CTP-3", noua combină 
este mai mică și mai ușoară decit 
cele care se fqloseau anterior și 
prin aceasta reduce intr-o măsură

pentru „Zafra“
considerabilă 
a solului. în 
fost redus numărul echipamentelor 
hidraulice, ceea ce a făcut utilajul 
mai robust și mai ușor de întreți
nut. Specialiștii cubanezi aprecia
ză că această combină este una 
dintre cele mai bune existente in 
iume la clasa respectivă de utilaje, 
ea urmind să-și facă apariția in 
noua campanie a „Zafrei".

procesul de eroziune 
afară de aceasta, a

R.S. VIETNAM

Pentru creșterea eficienței culturilor de orez
De la nord spre sud, condițiile 

de cultivare și exploatare 
țiilor de orez din R.S. 
sint foarte diverse din . 
vedere ecologic și pedoclimatic. In 
consecință, Varietățile culturilor 
respective trebuie să fie cit mai 
bine adaptate rigorilor vremii și 
solului. Astfel, după cum transmite

a planta-
Vietnam 

punct de

R.P.S. ALBANIA

agenția V.N.A., specialiștii vietna
mezi au realizat 56 soiuri de orez, 
care se pot dezvolta in soluri cu un 
ridicat conținut de derivate alumi" 
noase și feroase. O altă grupă de 
plante a fost adaptată la condiții 
de temperatură foarte scăzute, 
pentru soluri cu un grad ridicat 
salinitate.

Oțeluri superioare ia Elbasan
Complexul metalurgic „Oțelul 

partidului" din districtul Elbasan a 
livrat, in ultimul deceniu, cantități 
crescinde de metal economiei na
ționale albaneze, paralel cu ridi
carea calității oțelurilor și eficien
ței economice a producției. Oțelu
rile de aici, scrie agenția A.T.A., 
sint destinate sectorului construc

ori 
de

detelor și industriei constructoare_
mașini, sint standardizate, de o ca
litate înaltă, demne de a fi com
parate cu mărcile similare străine, 

în prezent, complexul industrial 
din Elbasan realizează circa 50 
mărci de oțel in peste 70 de di
mensiuni. în anul 1986 au fost pro
duse șapte noi mărci de oțel.

Argumentele înaltei performanțe sportive
Mișcarea sportivă românească a 

cunoscut in anii construcției socia
liste o dezvoltare puternică și mul
tilaterală. In ansamblul .acestei miș
cări, concepută ca o latură însem
nată de educare fizică și morală a 
cetățenilor ^patriei, un loc de frunte 
il ocupă ■ ■ ■ 
„Steaua" 
distinge 
in țară j 
la marile
La 40 de ani de existență, se poate 
aprecia că „Steaua" a contribuit me
reu și in măsură considerabilă la 
creșterea prestigiului sportului ro
mânesc in lume, la reprezentarea cu 
onoare și demnitate a culorilor noas
tre sportive îți arena Jocurilor Olim
pice, a campionatelor mondiale și 
europene. Chiar și un foarte succint 
bilanț cifric al principalelor rezul
tate este de-a dreptul impresionant : 
61 medalii olimpice, 212 mondiale și 
347 europene, cu sublinierea faptu-

Clubul sportiv al Armatei 
București, club care se 

prin rezultate foarte bune 
șt prin înalte performanțe 

• competiții internaționale.

lui că, dintre aceste trofee, marea 
majoritate a fost obținută in ultimii 
22 de ani — 47 olimpice, 196 mondiale 
și 310 europene. Să adăugăm că in 
palmaresul clubului „Steaua" se află 
nu mai puțin de 4 097 titluri națio
nale, la peste 20 de ramuri sportive.

O înaltă apreciere a primit echipa 
de fotbal a clubului „Steaua" pen
tru strălucita performanță de a fi 
cucerit „Cupa ' Campionilor Euro
peni".

Continuind frumoasele tradiții, 
sportivii „Stelei" au misiunea de a 
lucra cu ambiție și tenacitate pentru 
a se menține la cel mai bun nivel 
competitiv in țară și peste hotare, 
neuitind nici o clipă că victoriile nu 
sint numai un moment de mulțumi
re, ci orice victorie trebuie să devină 
și un prilej de reflectare mai adincă 
pentru ceea ce trebuie făcut pe mai 
departe, in scopul înfăptuirii obiec
tivelor de performanță, al reprezen
tării cit mai demne a culorilor pa
triei.

Manifestări cultural-artistice-sportive 
în Capitală

Simbătă. de la ora 17, și duminică, 
de la ora 11, la stadionul Steaua 
din Capitală va avea loc o mani
festare cultural-artistică și sportivă, 
în organizarea consiliului municipal 
pentru cultură si educație socialistă. 
Teatrului Național și clubului 
„Steaua". își vor da concursul cunos- 
cuți actori, cîntăreți și sportivi. Se 
va desfășura și o frumoasă demon
strație de parașutism.

La patinoarul bucureștean „23 Au
gust" este programat duminică, de 
la orele 15 și, respectiv, 19, un spec-

tacol cultural-sportiv... pe gheață : 
„Gala artelor tinere" — ediție spe
cială pentru elevi și studenți. Des- 

dansuri și 
si demon- 

Manifesta- 
sub egida

prindem din program 
jocuri sportive pe gheață 
strații de patinaj artistic, 
rea. care se desfășoară 
Ansamblului artistic al Uniunii Ti
neretului Comunist, se bucură de 
participarea unor cunoscute grupuri 
vocal-instrumentale și a unor soliști 
de muzică tînără. Biletele se pot 
procura prin comitetele U.T.C. din 
licee și la casele patinoarului.

NATAȚIE : Tinerele noastre sportive 
dezmintnu se

Concursul feminin din cadrul com
petiției Internaționale de natație de 
la Bratislava a fost dominat de spor
tivele românce, care au obținut șase 
victorii. Campioana și recordmena 
mondială Tamara Costache 
nat învingătoare la 100 m

*
BASCHET. în prima zi a 

natului european masculin 
chet, ce se desfășoară la Atena, s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
grupa A : Spania — Franța 111—70 
(48—34) ; Grecia — România 109—77

a termi- 
liber in

Campio- 
de bas-

55’71/100 și la 50 m liber, în 25”58/100. 
Celelalte succese românești au fost 
realizate de Stela Pura la 200 m flu
ture — 2’ll”74/100, Noemi Lung, la 400 
m liber — 4’14”46/100 și la 200 m mixt
— 2’16”69/100. Anca Pătrășcoiu, la 100 
m spate — l’02”82/100.

★
(60—49) ; U.R.S.S. — Iugoslavia 
100—93 (44—41) ; grupa B : Polonia
— Olanda 91—84 (41—45) ; Israel — 
Cehoslovacia 99—83 (44—40) ; Italia — 
R. F. Germania 84—78 (46—38).

Rubrică realizată de Valeriu MIRONESCU

logice București, ai Laboratorului 
interdisciplinar de educație mate- 
rialist-științifică de la Academia 
de studii social-politice din Capi
tală, precum și ai Laboratorului 
județean de ecfucație materialist- 
științifică s-a reliefat rolul major 
al organizațiilor de partid in cul
tivarea celor mai înalte forme de 
educare a oamenilor muncii în 
spiritul concepției științifice a 
partidului despre lume și viață, 
(Octav Grumeza).

TULCEA, Galeriile de artă ale ’ 
Filialei județene a U.A.P. de la 
parterul „Casei cărții" din Tulcea 
găzduiesc o expoziție retrospectivă 
a pictorului tuloean Constantin 
Găvenea. Artistul și-a organizat 
expoziția pe două cicluri tematice 
intitulate „Tulcea veche" și „Pei
saj dobrogean". Cele 120 de acua
rele și litografii expuse înfățișează 
imagini de altădată și de astăzi 
din nordul Dobrogei. (Neculai 
Amihulesei).
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Pentru dezvoltarea în continuare 
a relațiilor de prietenie 

și colaborare româno-sovietice
Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. a examinat rezultatele 
vizitei efectuate în România de tovarășul Mihail Gorbaciov

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. anunță că Biroul Politic 
al C.C. al P.C.U.S. a examinat re
zultatele vizitei oficiale de prietenie 
efectuate in țara noastră, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S., tovarășul 
Mihail Gorbaciov, și ale convorbiri
lor care au avut loc la București cu 
acest prilej. Vizita a reflectat senti

luări de poziție privind încheierea unui acord de înlăturare 
a rachetelor cu rază medie de acțiune

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat agenției de 
presă italiene ANSA, președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, a declarat 
că. în baza înțelegerilor de princi
piu realizate la intilnirea la nivel 
inalt americano-sovietică de la 
Reykjavik, „s-au realizat progrese 
reale în direcția unui acord pentru 
reducerea rachetelor cu rază medie 
de acțiune". El a adăugat că in ne
gocierile sovieto-americane de la 
Geneva s-au înregistrat progrese, 
dar „există încă diferite probleme 
care se cer soluționate, între care 
cea a controlului acordurilor reali
zate".

„Un acord asupra rachetelor cu 
rază medie de acțiune — a spus 
președintele american — ar repre
zenta un rezultat istoric, prin faptul 
că ar fi vorba de primuî acord de 
reducere a numărului armelor nu
cleare".

BONN 4 (Agerpres). — Cancelarul 
R. F. Germania, Helmut Kohl, a 
prezentat in Bundestag declarația 
guvernului vest-german în proble
mele dezarmării, aprobată anterior 
de partidele care formează actuala 
coaliție guvernamentală din R.F.G. 
în esență, în document se exprimă 
sprijinul față de propunerile vizind 
lichidarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune din Europa, 
precum și a rachetelor operativ-tac- 
tice, dar. concomitent, sint. formu
late o serie de condiții pe linia po-,. 
zițiilor cunoscute ale acțualului gu
vern vest-german in domeniul eli
minării armelor nucleare din Eu
ropa. EI s-a referit la redu
cerea cu 50 la sută a arsenalelor 
nucleare strategice în Est și Vest, 
măsură prin care ar putea fi eli
minate aproximativ 10 000 de focoa
se nucleare. După cum remarcă ob

Ample manifestații antiguvernamentale in Coreea de Sud
SEUL 4 (Agerpres). — Ample ma

nifestații ale populației și luări de 
poziție ale partidelor și organizații
lor de opoziție din Coreea de Sud au 
loc in aceste zile la Seul și în alte 
orașe sud-coreene. Aceste acțiuni 
s-au amplificat, luind forma unei ac
țiuni naționale de protest. împotriva 
hotăririi adoptate de partidul aflat la 
putere, care a numit drept, candidat 
pentru funcția de „președinte" pe 
fostul general Roh Tae Woo, colabo

PENTRU 0 POLITICĂ NOUĂ, DE 
SECURITATE SI DEZARMARE

Mișcările pentru pace - o prezență tot mai activă 
în lupta pentru diberarea Europei de pericolul nuclear

„Pacea înseamnă viață". O lozincă sol sub semnul căreia mișcările pentru pace de pe continentul nostru iși intensifică acțiunile pentru eliminarea rache
telor cu rază medie de acțiune, pentru o Europă fără arme și războaie

I

Relațiile internaționale cunosc in prezent o perioadă de accentuată 
încordare și nesiguranță, fiind puternic marcate de continuarea cursei 
înarmărilor, de acumulările unor uriașe cantități de arme, in special 
nucleare, care pot distruge întreaga omenire și tot ceea ce a creat ea 
de-a lungul veacurilor. Paralel cu aceasta, una din caracteristicile si
tuației mondiale actuale o constituie, așa cum a evidențiat din nou 
în aceste zile tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, i ntensificarea luptei pen
tru dezarmare și pace, pentru o politică nouă, de destindere și colabo
rare între toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.

In acest sens, în prezent, în diferite foruri internaționale de negocieri 
în problemele dezarmării, pe plan bilateral și multilateral, se desfășoară 
o susținută activitate. Pentru prima oară s-a ivit perspectiva reală a 
eliminării de pe continentul european a rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune. Chiar in această săptămînă s-a anunțat că la tratativele 
sovieto-americane de la Geneva s-a ajuns la un prim proiect comun 
al textului unui tratat în acest sens, ceea ce reprezintă, desigur, un 
important pas înainte, creînd o bază pentru elaborarea unui proiect de 
tratat definitiv. __ .

Se cuvine, de asemenea, evidențiat că la recenta Consfătuire de la 
Berlin a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia țările membre au reafirmat importanța primordială 
a măsurilor de dezarmare nucleară, voința lor de a face tot ce depinde 
de ele pentru realizarea de înțelegeri in această direcție, un prim pas 
reprezentîndu-l convenirea neintîrziată a unui acord privind lichidarea 
tuturor rachetelor americane și sovietice cu rază medie de acțiune de 
pe continent. Totodată, în cadrul alianței atlantice se desfășoară în pre
zent discuții cu scopul de a se ajunge la o poziție comună în problema 
rachetelor cu rază medie de acțiune. _ . - • -

Fără îndoială, acum, pentru întiia oară in perioada postbelică, exista 
șansa istorică de a se ajunge la un prim acord efectiv de dezarmare 
nucleară, care ar deschide calea spre eliberarea continentului și a în
tregii lumi de amenințarea distrugerii atomice. Tocmai pentru ca această 
șansă să nu se irosească, ci, dimpotrivă, să se transforme în realitate, opinia 
publică, popoarele europene iși intensifică acțiunile în sprijinul finalizării 
neintirziate a actualelor discuții și tratative urmărind înlăturarea defini
tivă a pericolului nuclear. _ .

Semnificative sint in această privință evoluțiile înregistrate in ultimul 
timp în cadrul mișcărilor pentru pace din Europa occidentală.

Se estimează că in prezent există 
în Europa occidentală peste o mie de 
mișcări, organizații și grupări care 
se pronunță pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare si 
pace. Unele din acestea isi trag ră
dăcinile chiar din mișcările pacifiste 
din perioada dintre cele două răz
boaie mondiale, altele continuă tra
diția mișcărilor pentru pace din anii 
’50. dar cea mai mare parte sint de 
dată recentă. Majoritatea mișcărilor 
pentru pace grupează în jurul obiec
tivelor lor adepți de orientări politice 
diferite, membri ai organizațiilor 
politice de stingă, dar si liberali si 
conservatori. Aceste mișcări isi re
crutează membrii din categorii so
ciale foarte diferite, amploarea pe 
care o înregistrează exprimîndu-se, 
deopotrivă, in eterogenitatea lor po
litică. ideologică și socială, ca si în 
caracterul lor de masă. 

mentele de prietenie și solidaritate 
frățească dintre partidele și po
poarele noastre, a permis stabilirea 
căilor dezvoltării, în continuare, a 
relațiilor și colaborării româno-so
vietice pe cele mai diferite planuri 
— politic, economic, cultural, știin
țific și în alte domenii, a de
monstrat hotărîrea celor două țări 
de a coopera activ în lupta pentru 
intărirea păcii și securității popoare
lor, se subliniază în comunicatul 
difuzat de agenția T.A.S.S.

servatorii de la Bonn, guver
nul R.F.G., deși declară că spri
jină „dubla opțiune zero" în privința 
rachetelor nucleare din Europa, cere 
în același timp ca rachetele „Per
shing-1 A“ din dotarea armatei vest- 
germane, împreună cu focoasele nu
cleare americane de pe rachetele 
respective, să nu fie incluse în tra
tativele consacrate acestei proble
matici.

HELSINKI 4 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Finlandei. Ka- 
levi Sorsa, a declarat, in cadrul 
unui interviu, că propunerile con
crete prezentate de U.R.S.S. și 
S.U.A. în cadrul negocierilor bilate
rale de la Geneva deschid posibili
tatea încheierii unui acord asupra 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune din Europa. în context, 
el a subliniat că in lumea contem
porană cîștigă tot mai mult teren 
politica de soluționare a diferende
lor și problemelor existente prin 
mijloace pașnice, prin tratative.

Ministrul de externe finlandez a 
mai arătat că țările nordice depun 
eforturi pentru crearea unei zone 
denuclearizate în nordul Europei și 
a precizat că grupul de experți din 
statele respective însărcinat cu exa
minarea acestei probleme „desfă
șoară o activitate pozitivă" în vede
rea atingerii acestui obiectiv,

ROMA 4 (Agerpres). — într-o 
cuvîntare rostită la Roma, secretarul 
general al P.C. Italian, Alessandro 
Natta, s-a pronunțat, între altele, în 
favoarea opțiunii zero în ce privește 
rachetele nucleare cu rază medie de 
acțiune din Europa, informează 
agenția A.D.N. Realizarea acestui 
deziderat — a opinat A. Natta — va 
contribui la întărirea securității pe 
continentul nostru.

rator apropiat al actualului dictator 
Chun Du Hwan. Candidatura sa ar 
urma să fie confirmată formal și de 
congresul acestui partid, care va avea 
loc miercurea viitoare.

Această acțiune abuzivă demon
strează intenția autorităților de la 
Seul de a continua, în pofida opozi
ției largi a maselor, sistemul antide
mocratic de alegere a șefului statu
lui prin intermediul unui număr 
restrins de electori fideli dictaturii.

După întilnirea sovieto-americană 
din toamna anului trecut, din Islan
da, încheiată, după cum se știe, fără 
rezultatele concrete așteptate si do
rite de opinia publică internațională 
in direcția rezolvării gravelor pro
bleme acumulate, mișcările pentru 
pace din Europa nu s-au demobili
zat. Dimpotrivă, pornind de la fap
tul că problema fundamentală a epo
cii noastre o constituie oprirea cursei 
înarmărilor, eliminarea cu desăvir- 
șire a armelor nucleare si intelegind 
rolul tot mai important ce le revine 
în această direcție, aceste mișcări 
și-au intensificat acțiunile in spri
jinul încheierii unui acord care să 
ducă la eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune de pe conti
nent. „$tim. arată olandezul Mient 
Faber, reprezentant al Consiliului in- 
terclerical pentru pace (I.K.V.), că și 
alte aspecte ale tratativelor sint

in favoarea intensificării cooperării 
economice dintre țările latino-americane

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager
pres). — Realizarea progresului și a 
unității latino-americane reclamă o 
cooperare activă si permanentă in 
domeniul schimbului de informații 
tehnologice între țările și institu
țiile din regiune — a declarat, la 
Ciudad de Mexico, ministrul mexi
can al finanțelor și creditului pu
blic. Inaugurîhd reuniunea comună 
a Asociației Mexicane a Băncilor, 
Comisiei Națiunilor Unite pentru 
Drept si Federației Latino-America-

R. P. D. Coreeană va continua eforturile pentru
reunificarea pașnică a patriei

PHENIAN 4 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul in cadrul unui miting des
fășurat marți la Phenian, Pak Sen 
Cer, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al R.P.D. Coreene, a 
reafirmat dorința R.P.D.C. de a con
tinua eforturile vizînd reunificarea 
pașnică a patriei, acțiunile destinate

Reuniunea ministerială a țărilor mediteraneene 
nealinate ORIENTUL MIJLOCIU

BELGRAD 4 (Agerpres). — în 
insula iugoslavă Brioni s-au înche
iat lucrările reuniunii ministeriale a 
țărilor mediteraneene nealiniate, la 
care a participat și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei. Au fost 
discutate probleme privind întărirea 
cooperării dintre statele regiunii, 
amplificarea eforturilor în direcția 
transformării bazinului Mediteranei 
într-o zonă a păcii. cooperării și

Raportul secretarului genera al O.N.U. privind situația 
din (pru

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— într-un raport prezentat in Con
siliul de Securitate privind situația 
din Cipru, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
adresat un nou apel celor două co
munități din această țară să acțio
neze pentru soluționarea pe cale 
politică a problemei cipriote — rela
tează agențiile T.A.S.S. și KUNA. 
De asemenea, el și-a exprimat îngri
jorarea în legătură cu procesul de 
înarmare din Cipru, apreciind că

Crearea unui Comite panafrican de luptă 
împotriva aartheiduiui

BRAZZAVILLE 4 (Agerpres). — 
Reuniunea internațională a scriito
rilor de pe continentul african, des
fășurată în capitala R. P. Congo, a 
hotărît crearea unui Comitet pan
african de luptă împotriva aparthei
dului — relatează Agenția congoleză 
de informații. în cadrul intîlnirii s-a 
subliniat necesitatea instituirii unui 
asențenea organism care să acțio
neze in cadrul Organizației Unității 
Africane și care să coordoneze efor
turile țărilor africane independente 
și ale mișcării de nealiniere pentru 
eradicarea sistemului inuman al 
apartheidului din R.S.A.

A fost instituit un secretariat pro
vizoriu al acestui organism din care 
fac parte reprezentanți ai R. P. 

importante. Dar, astăzi este necesar posibil, de a efectua pași concreti 
să se efectueze progrese pe calea spre demilitarizare, de o parte si de 
dezarmării, mai ales acolo unde a- alta a continentului".
ceste progrese sint posibile. Desfă- Se poate spune că speranțele in 
ș urarea tratativelor asupra eurora-realizarea unui acord sovieto-ameri- 
chetelor, nelegate de acordurile pri-can in privința retragerii rachetelor 
vind «Inițiativa de apărare strategi-cu rază medie de acțiune din Europa 
că«, este de natură a ne permite săau avut și au un puternic efect sti- 
luptcm cu și mai mare forță împo-mulativ asupra mișcărilor pentru 
triva S.D.I.. făcind mai clare si maipace de pe continent. Astfel. In 
incisive obiectivele noastre". Olanda, unde instalarea celor 48 de

Alături de preocuparea mai pro-racihete de croazieră este prevăzută 
nunțată a statelor de pe continent.pentru sfîrșitul Iui 1988. mișcarea 
s-a constatat o intensificare a luări-pentru pace a cerut blocarea lucră
tor de poziție și a acțiunilor mișcă-rilor de construcție de la baza 
rilor pentru pace imediat după anun-Woensdrecht, care trebuie să „găzdu- 
țarea propunerilor U.R.S.S., de laiască" respectivele rachete. în Bel- 
începutul acestei primăveri. degia. unde doar 16 din cele 48 de ra- 
abordare separată. In cadrul nego-chete de același tip destinate acestei 
cierilor sovieto-americane. a proble-tări au fost instalate, mișcarea, pen- 
mei rachetelor cu rază medie de ac-teu pace s-a pronunțat, la rindul 
țiune, apreciindu-se că pozițiile am-său, in favoarea rediscutării celei 
belor părți constituie o bună bazăde-a doua faze a instalării, prevă- 
de pornire pentru realizarea unuzute. de asemenea, pentru sfirșitul 
acord încă în acest an. „Sarcina sta-lui 1988.
telor si a popoarelor europene. ati Multi reprezentanți ai mișcărilor 
din Vest, cit și din Est, sublinia Geripentru pace sint de părere, după 
Weisskirchen. reprezentant al Parii cum declară britanicul Ken Coates 
dului Social-Democrat din R.F.G. de la „Fundația Bertrand Russel", 
este aceea de a exercita o presiumcâ „un eventual acord asupra euro- 
din ce in ce mai mare pentru finali rachetelor va face tot mai necesară 
zarea unui acord in problema euro o repunere in discuție si o modifi- 
rachetelor. De asemenea — conținu care a strategiilor N.A.T.O. in sens 
el — dacă vor fi initiate tratativ defensiv, si nu ofensiv, cum sint in 
privind alte categorii de arme nu prezent". Acest punct de vedere este 
cleare sau conventionale, obiectivii împărtășit, intre alții, și de reprezen- 
trebuie să fie acela de a crea ui tanții mișcării pentru pace din Spa- 
echilibru la un nivel cit mai scăzu nia.

ne a Băncilor, el a evidențiat că 
in:erdependența economică mondia
lă face necesară abordarea în spirit 
realist, obiectiv, a problemelor co- 
mme din regiune. Vorbitorul a 
anintit că în viitorul imediat se 
ccnturează perspectiva unei perioa
de dificile din punct de vedere so- 
cid-economic pentru America Lati
ni. care poate fi depășită doar prin 
eforturi intense din partea tuturor 
satelor din zonă.

riducerii tensiunii și eliminării fac
erilor de confruntare politică și 
nilitară din zona Peninsulei Coreea. 
Totodată, el a cerut Statelor Unite 
â renunțe la planurile de creare a 
ouă Corei, să-și retragă trupele și 
ustalațiile militare. inclusiv cele 
ucleare, de pe teritoriul Coreei de 
iid — relatează agenția A.C.T.C.

lunci vecinătăți, căile de soluționare 
i stărilor de criză și conflict.
Participanții au adoptat un pro- 

tram de acțiune ce prevede lărgirea 
.•ooperării economice, științifice și 
lulturale între țările din regiune, ca 
si o serie de alte documente. în 
icelasi timp, a fost lansat un apel 
sătre toate statele mediteraneene in 
vederea inițierii unor acțiuni în fa
voarea instaurării păcii și securității 
In zonă.

acesta conduce la creșterea încor
dării in insulă și a cerut celor două 
comunități să reconsidere propune
rile O.N.U. din 1982, prin care For
țele O.N.U. din Cipru (UNFICYP) 
urmau să fie împuternicite să veri
fice nivelul forțelor militare ale ce
lor două părți.

Perez de Cuellar a apreciat că este 
„esențială" menținerea UNFICYP in 
Cipru și a cerut prelungirea manda
tului Forțelor O.N.U. din insulă — 
care totalizează 2 328 oameni — cu 
încă șase luni.

Congo. Republicii Zimbabwe, Ango- 
lei, Nigeriei, Senegalului și Egip
tului.

i
KINSHASA. — Sam Nujoma, pre

ședintele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (SWAPO)), a 
apreciat sprijinul material si finan- 
'iar pe care Organizația Unității 
Uricane îl acordă SWAPO în lupta 
a pentru afirmarea drepturilor le
gitime ale poporului namibian. Pe 
|e altă parte, el a arătat că simpo- 
ionul recent organizat la Brazza- 
ille pe tema literaturii împotriva 
partheidului a reprezentat un suc- 
es deosebit, participanții pronun- 
îndu-se ferm pentru abolirea segre- 
lației rasiale.

Convorbiri polono-chineze
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — Joi, 

la Varșovia a sosit Zhao Ziyang, 
secretar general interimar al C.C. 
al P.C. Chinez, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, care, 
la invitația lui Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,

OLANDA

Vizita președintelui Consiliului de Stat al R.D.G.
HAGA 4 (Agerpres). — în cen

trul convorbirilor dintre Erich Ho
necker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, aflat intr-o 
vizită oficială în Olanda, șl Ruud 
Lubbers, primul ministru al țării- 
gazdă, s-au aflat probleme ale situa
ției internaționale. E. Honecker — 
transmite agenția A.D.N. — a subli
niat necesitatea unor acțiuni concer
tate din partea tuturor statelor pen
tru a pune capăt cursei înarmărilor 
și a înfăptui o cotitură de la con
fruntare la dezarmare, destindere și 
colaborare. Divergențele existente

BEIRUT 4 (Agerpres). — Autorită
țile libaneze desfășoară eforturi 
intense în vederea descoperirii auto
rilor atentatului comis împotriva 
fostului prim-ministru, Rashid Ka- 
rame. în contextul stării de tensiu
ne generate de decesul lui Rashid 
Karame, în noaptea de miercuri spre 
joi s-au produs schimburi de focuri 
cu artilerie și mortierele peste linia 
de demarcație dintre estul și vestul 
Beirutului. Mai multe rachete au 
explodat, de asemenea. în nordul 
capitalei.

Pe de altă parte. în sudul Libanu
lui s-a produs o puternică ciocnire 
intre combatanți palestinieni și 
milițiile Amal.

Numai în luna mai, în Liban, 
și-au pierdut viața 123 de persoane, 
care au fost victime ale bombarda
mentelor forțelor israeliene de ocu

In preajma reuniunii la nivel înalt 
de la Veneția

LONDRA. — Ministrul britanic al 
finanțelor. Nigel Lawson, a declarat 
că la reuniunea la nivel înalt a prin
cipalelor șapte state industrializate 
de la Veneția deosebirile dc păreri 
existente vor bloca procesul de rea
lizare a unei cooperări mai strinse 
între aceste țări. El a precizat — 
după cum transmite agenția China 
Nouă — că se așteaptă noi presiuni 
din partea S.U.A. asupra Japoniei și 
R.F. Germania de a-și stimula eco
nomiile lor și, în același timp, a a- 
nunțat că Marea Britanie nu va. pro
ceda la o reducere a dobinzilor. Pe 
de altă parte, ministrul britanic a 
apreciat că S.U.A. vor trebui să în
cerce o reducere a deficitului buge
tar printr-o creștere a impozitelor, 
fără a recurge la o reducere a nive
lului cheltuielilor.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Organizația Statelor Americane 
(O.S.A.) a adresat premierului ita

Mișcarea pentru pace spaniolă este 
relativ tînără, istoria sa fiind lega
tă. mai ales, de mobilizarea pentru 
referendumul in problema aparte
nenței țării la N.A.T.O., care s-a 
desfășurat in primăvara anului tre
cut. Pînă la urmă, după cum se știe, 
a prevalat punctul de vedere favo
rabil rămînerii în N.A.T.O., dar cu 
respectarea a trei condiții indicate 
chiar de premierul socialist Felipe 
Gonzalez : neintegrarea în dispoziti
vul militar al alianței atlantice, 
denuclearizarea teritoriului spaniol, 
reducerea forțelor și bazelor ameri
cane existente în tară. îndeosebi în 
legătură cu transpunerea în viată a 
acestui din urmă obiectiv, mișcarea 
pentru pace și-a intensificat acțiu
nile. o dată cu începerea tratative
lor hispano-americane pentru reîn
noirea tratatului bilateral privind 
bazele americane. în afara unei re
duceri însemnate a numărului de 
soldați americani, guvernul spaniol 
cere ca de la baza americană de la 
Torrejon să fie retrase 72 de avioa
ne F-16, cerere pe care Washingto
nul o apreciază ca inacceptabilă, pe 
motiv că prezenta acestor avioane ar 
fi „vitală pentru N.A.T.O.". In 
aceste condiții, mișcarea pentru pace 
a stabilit pină în noiembrie — data 
fixată de guvernul socialist pentru 
definirea eventualelor viitoare acor
duri cu S.U.A. — un plan intens de 
acțiuni, prevăzind numeroase de

președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone. întreprinde o vizită 
oficială de prietenie in Polonia, 
transmite agenția P.A.P.

în aceeași zi, au inceput con
vorbirile intre Wojciech Jaruzelski 
și Zhao Ziyang.

nu trebuie să constituie un obstacol 
în calea colaborării împotriva peri
colului unui război nuclear, a rele
vat secretarul general al C.C. al 
P.S.U.G.

Ruud Lubbers a declarat că guver
nul olandez este optimist in ceea ce 
privește încheierea, in cursul aces
tui an, a unui acord în domeniul ra
chetelor cu rază medie de acțiune. 
Primul ministru al Olandei a reafir
mat interesul țării sale față de mă
surile de întărire a încrederii și față 
de începerea de convorbiri cu privi
re la dezarmare in domeniul con
vențional.

pație sau ale atentatelor cu bombe, 
înregistrate in special la Beirut. 
Agenția T.A.S.S. relevă că luna tre
cută au avut loc 78 de atentate, din
tre care 49 in sectorul de vest al ca
pitalei libaneze.

Joi. populația din teritoriile arabe 
ocupate de Israel a declarat o grevă 
generală de două zile împotriva per
secuțiilor la care este supusă de 
autoritățile israeliene. Declanșată la 
apelul organizațiilor naționale pa
lestiniene, greva constituie răspun
sul populației din teritoriile arabe 
ocupate față de împlinirea a 20 de ani 
de ocupație israeliană. Din primele 
ore ale dimineții a fost semnalată 
o mare participare la grevă, au fost 
închise școlile, magazinele și baza- 
rele.

(Agerpres)

lian. Amintore Fanfani, în calitate de 
gazdă a viitoarei reuniuni a celor 
șapte state industrializate de la Ve
neția, un mesaj in care se cere ca 
la această întilnire să se inițieze 
acțiuni concertate în vederea rezol
vării problemei datoriei externe a 
țărilor sud-americane.

Avind in vedere că această criză 
nu este imputabilă unei singure 
părți, este necesar ca principiul co- 
responsabilității in soluționarea ci 
să se pună in practică prin inter
mediul unor acțiuni concertate 
pentru a se putea evita ca ea să ca
pete dimensiuni necoritrolabile. se 
spune în mesaj. în prezent, se afir
mă în continuare, țările Americil 
Latine transferă anual statelor in
dustrializate peste 40 de miliarde de 
dolari, prin plata împrumuturilor și 
a dobinzilor aferente, într-un mo
ment cind acestea au mare nevoie 
de resurse pentru a-și asigura dez
voltarea economico-socială.

monstrații și manifestări in jurul 
bazei amintite.

Dar nu numai în Spania activită
țile mișcării pentru pace se intensi
fică ; în general, pe planul întregu
lui continent ea a căpătat, după cum 
se exprima același Ken Coates, di
mensiunile unei „mișcări complexe 
care nu poate fi identificată cu sim
pla opoziție fată de eurorachete". 
propunindu-și „elaborarea unei stra
tegii din cele mai largi". în Italia, 
de pildă, se află în prezent în dis
cuție ideea de a da viată unei cit 
mai largi „asociații pacifiste", con
cepută ca „independentă de parti
dele si formațiunile politice, dar 
neseparată sau contrapusă acestora" 
si avind ca scop să așeze pe baze 
noi acțiunile îndreptate spre stimu
larea tendințelor pozitive existente, 
spre Încheierea de acorduri concrete 
și eficiente de dezarmare.

Sint doar cite va aspecte care de
monstrează că opinia publică din ță
rile Europei occidentale devine tot 
mai conștientă de necesitatea de a-si 
intensifica, alături de acțiunile sta
telor de pe continent, propria acti
vitate, pentru a face să prevaleze o 
politică nouă, de înlăturare a pri
mejdiei nucleare, de dezarmare și 
pace, de eliminare definitivă a răz
boaielor din viata societății.

Radu BOGDAN
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I și militarizarea acestui mediu nu

ar face decit să sporească riscul 1 
I unei conflagrații nucleare la scară . 

mondială, cu urmări catastrofale 
1 pentru omenire. I

EXPOZIȚIE. „Pacea — cea mai I 
I de pref realizare a umanității", „Să | 

fie lichidate armele nucleare pină 
Iîn anul 2000 !“ — aceasta este tema . 

expoziției internaționale de afișe I 
inaugurată in orașul austriac Graz. * 

1 Expun cunoscufi maeștri ai picturii
din Austria, Italia, Franța. Finlan- I 
da și alte țări vest-europene. Prin | 

I mijloace artistice sugestive sint
prezentate năzuințele omenirii spre i 
încetarea aberantei curse a înarmă
rilor nucleare. 1

DEMISIE. Președintele S.U.A., I 
Ronald Reagan, a acceptat demisia I 
lui Paul Volcker din funcția de 
președinte al Oficiului Federal de I 

I Rezerve al Statelor Unite, inlocu- I 
indu-1 cu Alan Greenspan. Volcker, 

I al cărui mandat expiră la 1 august, .
a anunțat că nu dorește să candi- I 
deze pentru o nouă învestitură. Re- I 

I tragerea lui Volcker s-a repercutat
imediat asupra Bursei de valori din I 
New York, unde indicele indus- | 
trial „Dow Jones" s-a redus cu 20

I de puncte, in timp ce cursul dola- i 
I rului a scăzut pe piețele interna

ționale de schimb. 1
PROCES. La palatul de justiție

I din Paris a inceput procesul celor | 
patru lideri ai grupării teroriste

I ..Action directe", arestați acum i 
I trei luni in apropiere de Orleans. | 

Această grupare, interzisă oficial
1 din 1982. este autoarea a numeroa- , 

se acțiuni teroriste înfăptuite în 
ultimul timp la Paris și in alte ■ 
orașe franceze — asasinate politi
ce, explozii in clădirile unor insti- I

I tuții și sedii ale companiilor, iar | 
ultima faptă a membrilor ei a fost

| asasinar.ea in noiembrie anul tre- i 
I cut a directorului general al con

cernului „Renault". '
NOUL GUVERN SUDANEZ, care I

1 a depus jurămîntul miercuri, cu- ' 
prinde 24 de membri. în cadrul ac-

I tualului cabinet, . ministru de ex- I 
I terne a fost desemnat Mohammed

Tawfig Ahmed. Partidul Al-Umma 1 
| deține 11 portofolii. Partidul Unio-
I nist Democratic — 8. iar reprezen- |
• tanții partidelor politice din sudul
I Sudanului — cinci.

PLENARA. I-a Atena a avut- loc ' 
. plenara C.C. al P.C. din Grecia, in 
I cadrul căreia au fost examinate I 
I probleme privind transpunerea in | 

viață a hotărîrilor Congresului al
I XII-lea al partidului. O atenție i 

deosebită a fost acordată necesi
tății asigurării unității de acțiune ' 

. a forțelor de stingă și progresiste 
ale țării in perioada actuală. I

1 Participanții au dezbătut, de ase- i 
menea, probleme politice curente și 
au ales secretariatul C.C. al P.C.G., I

I precum și comitetul pentru con
trolul de partid de pe lingă Corni- 1

• tetul Central, transmite agenția , 
T.A.S.S.

REUNIUNE A A.S.E.A.N. Reu-
I niunea miniștrilor afacerilor exter- I 
I ne ai țărilor membre ale Asocia- | 

ției națiunilor din Asia de sud-est

I (A.S.E.A.N.), care se va desfășura i 
intre 15 și 20 iunie la Singapore, va 
avea în centrul ei problemele coo- ' 
perării economice între statele

I membre — Filipine, Brunei, Indo- I 
I nezia, Malayezia, Singapore și | 

Thailanda. La reuniune vor parti-
| cipa in calitate de observatori mi- i 
I niștrii de externe ai țărilor ,care 

formează grupul așa-numit al „par- 1
I tenerilor pentru un dialog cu
J A.S.E.A.N.". ’ |

ACORD. După negocieri indelun-
I gate, primul ministru. Brian Mul- i 
| roney, și premierii celor zece pro

vincii canadiene au ajuns la un 1
■ acord asupra amendării Constitu- . 

ției Canadei din 1981. Unul din 
principalele efecte ale acestui a- I 
mendament il reprezintă accepta
rea constituției de către provincia I

I Quebec, în care limba preponde
rentă este franceza. Premierul ca-

I nadian a apreciat că acest acord .
I reprezintă un act important de în

tărire a unității naționale a țării. 1
S.I.D.A. Specialistul francez Da- I 

niel Zagury a declarat, în cadrul I 
celui de-al treilea Congres inter
național privind sindromul imu- I 
nodeficitar dobindit (S.I.D.A.) I 
care se desfășoară la Washington, 
că experiențele efectuate de I 
echipa de cercetători pe care o I 
conduce „au dat rezultate poziti
ve" și că există speranțe că va fi I 
pus la punct un vaccin contra I 
aoestei maladii. Dr. Zagury a a- 
rătat că vaccinjul său a fost testat I 
pe voluntari și- că „au apărut I 
unele rezultate" în privința ame
liorării imunității organismului I 
uman, prin crearea de anticorpi". I 
Medicul francez a avertizat însă 
că rezultatele obținute reprezintă I 
„doar un prim pas care oferă ' 
anumite speranțe" și că vaccinul 
se cere testat în continuare.

a Încetat din viața, ia 
vîrsta de 84 de ani, economistul I 
francez Franțois Perroux, fonda- I 
tor al Institutului de științe mate
matice și economie aplicată din I 
această țară. Economist de renu- I 
me mondial, Perroux a fost succe
siv șeful catedrei de economie a I 
Universității din Lyon și a Insti- I 
tutului de studii politice din Paris. 
El este, de asemenea, fondatorul ' 
Institutului de economie aplicată i 
din Dakar.
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