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Secerișul,
semănatul celei

de-a doua culturi fost evi-

pentru în-

libertății

Pentru ca termocentrala Rovinari să producă
la nivelul posibilităților

de pace 
libanez

efectuează o 
la invitația

parte to- 
secretar al

din 
zonă, cu participarea tuturor 
interesate, inclusiv a Orga- 
pentru Eliberarea Palestinei, 
și a Israelului.

poziția principială a tării 
referitoare la solutionarea 
pașnică a problemelor din 
Mijlociu și a subliniat ne- 
organizării unei conferințe

cu Maramureșul
Întîlnire

AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI
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ACUM TIMPUL ÎN AGRICULTURA

SE MĂSOARĂ ÎN TONE ȘI HECTARE

-în flux continuu!
i

în aceste zile cor '. nuă intens secerișul orzului, lucrare 
a cărei arie se extinde in tot mai multe zone ale țării. 
’_‘!Ț -edacție rezultă că în mai multe

sectorul agricol Ilfov recoltarea 
! se fac intense pregătiri pentru 
țiului. Cerința esențială este acum 
să se tacă pretutindeni cît mai

f

Din știrile sosite la 
județe, precum și j. 
îrzului s-a încheiat
iceperea secerișului
i organizarea munci: _ ,___ ___________  ______
neinic. asigurîndu-se in fiecare unitate condițiile neee- 
re ca o dată cu secerișul să se execute și insămintarea 
turilor duble. Corespunzător programului privind des- 
urarea campaniei agricole de vară, imediat după 
oltarea cerealelor păioase unnează să se insămînțeze 

ltiiri duble și succesive pe 2 milioane de hectare, din 
ire o mare parte cu porumb pentru boabe. în ansamblul 

năsurilor stabilite de conducerea partidului pentru obți
nerea unor cantități sporite de produse agricole vegetale, 
o importanță cu totul deosebită are îndeplinirea întocmai 
a sarcinilor privind extinderea ceiei de-a doua culturi pe 
suprafețele stabilite și crearea condițiilor agrotehnice 

■ necesare pentru ca aceste culturi să producă la nivelul 
\maxim. Rezultatele din ultimii ani, deși obținute in 
condiții climatice nu tocmai favorabile, confirmă pe 
deplin justețea măsurilor luate pentru extinderea cultu
rilor duble, ele constituind o sursă su-plimentară de 
creștere a producției totale de legume, porumb, plante 
tehnice, precum și pentru asigurarea unei mari cant.tăți 
de furaje.

Pentru ca porumbul și cdlelalte plante din cultura a 
doua să ajungă la maturitate și să asigure recolte cores
punzătoare este absolut obligatoriu să se acțioheze ope
rativ pentru a se menține în sol umiditatea necesară în
colțiră Serffinței. Numai în acest fel se va putea asigura 
pornirea rapidă in vegetație a culturilor, cerință esen
țială pentru recuperarea rămînerilof în urmă determi
nată de declanșarea mai tirzie a secerișului. Ultimul val 
de ploi a completat în multe zone ale țării rezerva 
de apă din sol, creînd condiții optime pentru dez
voltarea culturilor duble. , Important este ca in toate 
unitățile aceste condiții să fie folosit' din plin, ceea ce 
presupune ca însămințarea culturilor duble să se facă 
imediat după seceriș, respectîndu-se întocmai prevederile 
cuprinse în program. Experiența a numeroase unități 
agricole a demonstrat că prin îndeplinirea acestor 
cerințe au fost realizate producții mari care au compen
sat din plin eforturile depuse. Rezultatele nesatisfăcă
toare ale unor unități agricole la culturile duble au cauze 
binecunoscute. Cel mai adesea aceste cauze țin de inter
valele mari la care se însămințează culturile duble după 
recoltarea cerealelor păioase. de neexecutarea la timpul 
stabilit a lucrărilor de întreținere. Or, se știe că. după 
seceriș, pămîntul rămine expus razelor fierbinți ale 
soarelui care-1 usucă foarte repede cu toate consecințele 
ce decurg din aceasta asupra pornirii culturilor în vege
tație. Trebuie înțeles cu toată claritatea că fiecare zi 
ciștigată acum la semănat este hotăritoare pentru reușita 
noilor culturi, pentru asigurarea producțiilor stabilite, 
după cum întîrzierile sint de natură să diminueze recol
ta, iar în unele cazuri chiar să o compromită.

Cu atit mai mult in această campanie < vară, mai 
întîrziată față de alți ani. este absolut obi ■‘îtoriu ca în 
toate unitățile să fie asigurată întocmai continuitatea 
fluxului tehnologic, astfel incit în cel mult 48 de ore 
de la Încheierea secerișului sola respectivă să fie însă- 
mințată cu o nouă cultură. Facem această subliniere 
întrucît potrivit informațiilor primite la redacție rezultă 
că în unele unități a apărut deja un decalaj anormal 
între suprafețele recoltate și cele însămînțate cu culturi 
duble. Desigur, există pe alocuri și unele motivații care 
doar la prima vedere par obiective — lipsa sforii sau a 
sirmei de balotat, de exemplu — dar aceste justificări 
nu pot și nu trebuie să amine în nici un fel însămințarea 
acelor culturi care au nevoie de o perioadă de vegetație 
mai lungă pentru a ajunge la maturitate. Iată de ce 
caderd» de conducere și specialiștii din unități au dato- 
-i-n să acționeze energic în vederea eliberării neîntirziate 

terenurilor resturi vegetale, folosind în acest scop 
numai mijloacele mecanice de care dispun, ci mo- 

zind la strinsul paielor întreaga forță de muncă dis
ponibilă de la sate, astfel îneît imediat după recoltare să 
se poată trece la pregătirea terenului și semănat. Numai 
acționind hotărît și operativ pentru însămințarea cultu
rilor duble se pot obține producțiile suplimentare de
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problemă de maximi 
ÎNSEMNĂTATE 
preocupare de maximă 
RĂSPUNDERE :

In urmă cu 15 ani, la termocentra
la Rovinari intra în exploatare pri
mul grup energetic, iar în 1979 se 
ajungea la capacitatea finală de 
1 720 MW. Realizarea acestui obiectiv 
energetic de primă mărime, menit 
să valorifice lignitul din bazinul 
carbonifer al Olteniei, a necesitat 
importante eforturi materiale și fi
nanciare. Iată însă că producția de 
energie electrică realizată aici nu 
este la nivelul cerințelor și al poten
țialului existent.

Sub denumirea de bloc energetic 
se înțelege complexul de utilaje : 
cazan, turbină, echipamente auxi
liare și alte instalații, în cadrul ter
mocentralei Rovinari ponderea o 
dețin grupurile de 330 MW, care au 
fiecare cite un cazan de 1 035 tone 
abur pe oră. Funcționarea lor și rea
lizarea unei puteri cît mai apropiate 
de cea nominală depinde de nume
roși factori. Sînt sute de parametri 
care se intercondiționează reciproc, 
iar orice abatere de la regimul optim 
conduce implicit la reducerea capa
cității de producție, iar în unele 
cazuri la scoaterea din funcțiune.

Numărul de ore de staționare este 
foarte ridicat, ceea 
ca în anul trecut 
realizată să aibă o 
scăzută. Rezultatele
mențin la același nivel, iar în unele 
perioade sînt chiar mai scăzute. Se 
constată că spargerile de țevi la ca-

ce a determinat 
puterea medie 
valoare foarte 

din acest an se

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se- 
.cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți, 
pe Georges Haoui, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Libanez, care 
vizită în țara noastră.
C.C. al P.C.R.

Oaspetele a mulțumit
trevederea acordată, pentru posibi
litatea oferită de a vizita România și 
de a se intilni cu secretarul general 
al Partidului Comunist Român, de a 
avea un schimb de vederi în proble
me de interes comun. Secretarul ge
neral al C.C. al P.C. Libanez a dat 
o înaltă apreciere politicii externe a 
României, activității pe plan inter
național, inițiativelor și demersuri
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru soluționarea pe cale pașnică 
a problemelor complexe cu care se 
confruntă omenirea. în acest con
text, oaspetele a apreciat poziția 
constructivă a României privind re
glementarea politică a situației din 
Orientul Mijlociu, restabilirea păcii 
și normalizarea vieții economico-so- 
ciale din Liban.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele ex
primate și a adresat urări 
și prosperitate poporului 
prieten.

în timpul întrevederii au
dențiate relațiile de prietenie și co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Liba
nez. relevîndu-se contribuția acesto
ra la extinderea și întărirea conlu
crării dintre țările și popoarele noas
tre.

Abordîndu-se o serie de probleme 
ale vieții internaționale, s-a apreciat 
că în condițiile actuale, deosebit de 
complexe, se impune intensificarea 
eforturilor tuturor popoarelor, a for
țelor democratice și progresiste de 
pretutindeni, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarmare. în 
primul rind la dezarmarea nucleară, 
pentru asigurarea păcii. Totodată,- a 
fost subliniată necesitatea soluționă
rii pe cale politică, prin tratative, a 
tuturor stărilor de încordare și con
flict existente în diferite zone ale 
lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat 
noastre 
pe cale 
Orientul 
cesitatea
internaționale, sub egida O.N.U., in 
vederea reglementării situației 
această 
statelor 
nizației 
precum

în acest cadru, secretarul general 
al partidului nostru a evidențiat ne
cesitatea intensificării eforturilor 
pentru a se ajunge cît mai rapid la 
depășirea actualei situații din Liban, 
pentru retragerea totală și imediată 
a forțelor israeliene de pe teritoriul 
libanez, pentru a se pune capăt ori
cărui amestec in treburile interne ale 
acestei țări și pentru a se găsi calea 
care să ducă la o ' largă colaborare 
a tuturor forțelor politice, pentru 
asigurarea unității poporului liba
nez, a independenței și 
sale.

La întrevedere a luat 
varășul Constantin Radu. 
C.C. al P.C.R.

ESTE NEVOIE ȘI DE „COMBUSTIBILUL 4 
MIT ORDINE

în durata dezâne dețin ponderea 
staționare a blocurilor energetice. 
Aici intervin două probleme : calita
tea țevilor și menținerea regimului 
termic. Prin programul de moderni
zări și reparații ale agregatelor sînt 
prevăzute o serie de îmbunătățiri 
care să conducă la creșterea fiabili
tății cazanelor. însă rezultatele se 
lasă așteptate. La cazanul nr. 6 s-au 
încheiat de curînd lucrările de mo
dernizare, dar surprinzător au Apărut 
defecțiuni ce au determinat scoa
terea lui temporară din funcțiune. 
Ne întrebăm ce explicații se mai 
pot da cînd calitatea lucrărilor de 
reparații s-a dovedit la examenul 
practic necorespunzătoare. S-au 
cheltuit importante fonduri finan
ciare pentru fabricarea sutelor de 
tone de țevi cu aripioare, pentru 
montajul lor. dar exploatarea cazanu
lui se află și acum sub semnul in
certitudinii. Unii încearcă să pună 
aceste neajunsuri pe seama calită
ții țevilor, alții consideră ca necores
punzătoare lucrările de reparații și 
exploatarea cazanului. Trebuie elu
cidate adevăratele cauze și între
prinse măsurile cuvenite, altfel se 
vor cheltui în continuare bani mulți, 
iar importante capacități energetice 
în loc șă producă, mai mult vor sta. 
Continuînd analiza datelor, trebuie 
notat că la turbogeneratoare a scă
zut simțitor în acest an numărul

orelor de staționare, 
opririlor accidentale, 
scurtă durată. Or, 
aceste fenomene duc 
prematură a i 
cu anul trecut au crescut defecțîL 
nile la echipamentele auxiliare, cu 
implicații directe asupra funcționă
rii utilajelor de bază. De asemenea, 
se înregistrează, datorită unor lu
crări necorespunzătoare de repara
ții, o creștere nedorită a incidente
lor. S-ar putea trage concluzia că si
tuația prezentă este în principal de
terminată de fiabilitatea echipamen
telor. în parte se confirmă această 
afirmație,

dar nu și al 
fie ele și de 
este știut că 

la o uzură 
utilajului. Comparativ 
t au crescut defecțîu-

această analiză neajunsurile exis
tente in exploatare. Analiza inciden
telor credem că este subiectivă 
întrucît nu evidențiază greșelile de 
exploatare din vina personalului, in 
timp ce gradul de disciplină și ni
velul de pregătire profesională al 
lucrătorilor nu se situează la nivelul 
cerințelor, al exigențelor din acest 
sector. Iată de ce considerăm că 
unul din punctele nevralgice la ter
mocentrala Rovinari îl constituie 
activitatea de exploatare. Fără o

Ion LAZĂR
(Continuare infi omise din
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VIAȚA INIȚIATIVELOR In viata colectivelor muncitorești
în 
se 

in-

de a le atin- 
cincisprezece 

multi semeni 
mi se părea

veacurilor centrul e- 
conomic. cultural, mi
nier si industrial al 
Maramureșului. cel 
mai important în in
dustria metalurgiei 
neferoase din tară. 
Cu cite veacuri mai 
înainte de atestarea 
documentară Strămo
șii noștri vor fi des
coperit filoanele de 
aur si argint. de 
plumb si cupru care 
strălucesc în obiectele 
din Muzeul istoric de 
azi ? ! Construcțiile 
noi se înălță falnic 
spre cerul cutreierat 
de clăbucii imenși ai 
norilor pe deâsupra 
munților Gutii. dove
dind vrednicia oame
nilor locului. simțul 
lor artistic si treapta 
de civilizație pe care 
au urcat-o în 
nbastre. Dealul cas
tanilor, Dealul 
rjlor consemnează bp- 
găția si frumusețea 
perenă a colinelor 
care înconjoară ora
șul. iar legenda lui 
Pintea Viteazul, cîntat 
cu tărăgănările speci
fice de măiestrele cîn- 
tărete populare 
Festivalul 
României", 
denumind 
pe Dealul
Casa de cultură a sin
dicatelor este o biju
terie arhitectonică. 
Filarmonica si Teatrul 
de stat, rețeaua școli
lor de tot felul si pa
siunea pentru pictură 
a cetățenilor orașului, 
cu vechi 
tradiții 
privință, 
levatia
urmașilor celor ce. cu 
milenii înainte, și-au 
înjghebat adăposturi 
în depresiunea mun
telui botezat de ei.

Spre Șișești serpen
tinele bordate cu spu
ma albă a florilor de 
lemn ciinesc. buche
tele uriașe de liliac 
înflorit mai tîrziu 
justifică metafora atit 
de des folosită : „gură 
de rai". Popas pios la 
mormintul lui Vasile 
Lucaciu. marele luptă
tor memorandist. a că
rui piatră 
poartă, 
panglica 
neamului 
casa memorială.
bilier modest, iar în 
muzeu, sala de clasă 
cu băncile ei centena
re pe care stau ne
clintite tăblițe de ar- 
dezie și manuale. Pe 
tabla neagră, portre
tul cu cretă al mare
lui patriot, "subliniat 
de frunza de laur a 
celor de neuitat.

Tîrziu. dar mirific 
ceas cind m-am întîl- 
nit cu Maramureșul și 
oamenii lui. sorbind 
din aerul bogat al 
veșniciei românești.

Emilia St. 
M1LICESCU

ii

în curgerea anilor 
unei vieți, atitea do- 
rinti fierbinți rămin 
neimplinite și atîrnâ 
cu atit mai greu in 
bilanțul apropiatului 
sfirșit cu cit in tine
rețe te-ai crezut mai 
aproape 
ge. La 
ani. ca 
ai mei.
ușor să colind tara 
din sat in sat. zăbo
vind in fiecare pînă 
ce ființa mea toată se 
impregna de atmosfe
ra colectivității uma
ne. culegea cuvintele 
cu iz arhaic, 
principalele 
populare 
si isi intipârea in 
tainițele sufletului 
peisajul de atitea ori 
mirific al prea fru
moasei noastre țări. 
Transilvarfia si. mai 
cu seamă. Maramure
șul. cu sărăcia lui de 
pe vremuri si arhai
tatea lui de leagăn al 
culturii populare ro
mânești. îmi apăreau 
ca fintini cu apă vie 
din care, dacă aș 
sorbi, nimic nu mi-ar 
mai fi imposibil de 
îndeplinit în activita
tea mea umanistică 
aleasă din adolescen
tă. Unde erau irtsă po
sibilitățile de a stră
bate drdmurile si po
tecile tării. . care era 
mentalitatea societății 
de-acum cinci-șase 
decenii cu privire la 
călătoria „fără trea
bă". doar de dragul 
cunoașterii munților 
si cabanelor îmbrăca
te în haina lor verde, 
a întinselor cimpii cu 
lanuri văiurite de 
vint. a trîmbelor de 
ape limpezi alunecînd 
din veac pe patul lor 
de 
fericitul 
azi. pentru care în 
fiecare săptămină por
nesc sute de autocare 
confortabile pe sub 
arcurile de triumf ale 
copacilor 
mai frumoase 
ale tării.
plat si cu 
nea de a 
drum la 

. îmi pare
pidul nu-i 
să mă satur 
întinderile punctate de 
pălăriile si basmalele 
colorate ale muncito
rilor care pregătesc 
recolta acestui an. că 
orașele si satele ful
geră pe la fereastra 

. vagonului. Dar. ajun
să la Baia Mare, gara 
modernă si curată, 
gazdele intruchipind 
ospitalitatea specifică 
poporului nostru toar
nă balsam alinător oe 
mîhniri mai vechi sau 
mai noi si mă lumi
nez.

Clădirile vechi mă 
poartă cu gindu’ la 
primul document, din 
1329. care menționea
ză existența așezării, 
rămasă de-a lungul

invăta 
creații 

ale locului 
intipârea

zilele

flo-

la
..Cîntarea 

dăinuie 
Hanul de 

Florilor.

si cunoscute 
în această 
semnifică e- 
spirituală a

al muncii politice. Pentru că. se con
sideră uneori că o inițiativă trăiește 
dacă se întocmește un regulament, 
un punctaj și care se afișează prin 
secții. Sînt foarte importante toate 
acestea, dar mai important decît atit 
este ca inițiativa să trăiască in ini
ma oamenilor, să-i preocupe.

Finalizarea optimă a soluțiilor 
care apar uneori în chiar procesul 
muncii nu poate fi imaginată, pe de 
altă parte, iară un suport organiza
toric pe măsură, fără consecventă și 
continuitate in urmărirea lor. Orga
nizațiile de partid și-au asumat de 
fiecare dată un rol important în 
sprijinirea inițiativelor muncitorești, 
în punerea lor in aplicare și în sus
ținerea lor permanentă. Pentru că 
nimic din ceea ce realizăm — ne 
spunea secretarul comitetului de 
partid — nu poate fi ’dus la bun 
sfîrșit fără un efort colectiv, pre
cum și fără o permanentă preocu
pare pentru organizarea și punerea 
în valoare a acestui efort colectiv. 
Numai pe această cale, de altfel, ne 
putem indeblini sarcina de a folosi 
în mod nemijlocit toate formele 
muncii politico-educative pentru cu
noașterea si realizarea sarcinilor de 
producție in fiecare secție sau ate
lier și de către fiecare muncitor. Pe 
baza orientărilor 
ducerea partidului, 
Nicolae Ceaușescu, 
partid din combinat

mai multe întreprinderi băcăuane, 
urmărind preocupările organelor și 
organizațiilor de partid pentru ca 
inițiativele politice in sprijinul pro
ducției să angreneze totalitatea co-, 
lectivelor muncitorești, să stimuleze 
gîndirea oamenilor, să potențeze e- 
forturile lor pentru Îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de plan. Cîte
va dintre concluziile acestei inves
tigații sint prezentate in însemnări
le care urmează.

Prioritate sectoarelor mari 
— rezerve de îmbunătățire 

a eficienței
Pe parcursul investigației noastre, 

al discuțiilor purtate ne-am pus 
mereu întrebarea : Ce determină, în 
fond, viata unei initiative, vitalita
tea sa, forța de mobilizare, efi
cienta ?

— Ce face să apară o inițiativă ? 
ne spunea tovarășul Ion Drăgulin, 
secretarul comitetului de partid de 
la Combinatul de prelucrare a lem
nului. Nimic altceva decit nevoia, 
nevoia de a perfecționa, de a inova. 
Ca să fiu mai exact, alături de ce
rința producției propriu-zise. iniția
tiva se naște din modul cum te ra
portezi, ca om sau colectiv, la a- 
ceastă cerință. Te angajezi'să o re
zolvi sau treci indiferent pe lingă 
ea. Te frămînți să-i găsești o dez
legare sau te preocupi să justifici 
că mai mult nu se poate. Inițiativa 
autentică se naște în acest dialog și 
ea trăiește dacă acest dialog devine 
mai intens, mai pasionant. Aici in
tervine rostul organizației de partid.

calificare. Asemenea cifre vorbesc 
deosebit de expresiv despre marele 
potențial de creație științifică și teh
nică existent în întreprinderile bă
căuane, despre uriașele resurse de 
gîndire. de inventivitate ale colec
tivelor muncitorești de aici.

Un rol deosebit de important în 
valorificarea susținută a acestui im
presionant potențial de creație il au 
inițiativele muncitorești în sprijinul 
realizării și depășirii sarcinilor de 
plan, inițiativele politico-educative 
lansate în organizațiile de partid. 
Iată și cîteva argumente. în muni
cipiul Bacău principalele inițiative 
care sînt aplicate — practic în toate 
întreprinderile industriale — sînt ur
mătoarele : „Contul de economii al 
grupei sindicale", „Fiecare cadru 
tehnico-ingineresc și de specialitate 
să rezolve anual cel puțin o proble
mă tehnică sau de organizare a pro
ducției și a muncii, in afara sarcini
lor de serviciu" și „Cercul calității". 
Tovarășul Ion Mereuță, președintele 
Comisiei economice de pe lîngă Con
siliul municipal al sindicatelor, evi
denția faptul că în acțiunea de apli
care a inițiativei „Contul de econo
mii al grupei sindicale" au fost an
trenați în anul trecut circa 75 000 de 
oameni ai muncii, cu o eficiență eco
nomică de 104 milioane lei. în ace- 

„Fiecare cadru 
tehnico-ingineresc și de specialita
te..." s-a aplicat în 19 intreprinderi, 
angrenind in îndeplinirea obiective
lor ei peste 4 000 de cadre tehnice, 
soldîndu-se cu o eficiență economică 
de 85 milioane lei.

Pornind de la asemenea date, am 
Întreprins recent o investigație în

Din orice parte intră astăzi 
municipiul Bacău, călătorului i 
impune prezența impresionantă a 
dustriei, lesne sesizabilă după silue
tele de beton, metal și sticlă ale ha
lelor 
aici, 
puse 
două 
cități 
unități economice precum Combina
tul de îngrășăminte chimice, între
prinderea de mașini-unelte. între
prinderea de panouri electropneu- 
matice. Combinatul de 
re a lemnului etc. Vechi 
cuțe, unele cu o existență 
tenară. au devenit practic, în 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", 
și moderne întreprinderi ; ___
cazul bunăoară, al întreprinderii 
de avioane. Combinatului de celu
loză și hîrtie Letea. întreprin
derii de postav „Proletarul". în
treprinderii mecanice. întreprin
derii metalurgice etc. Pe această 
bază, producția globală industrială a 
crescut de aproape 7 ori 
anul 1965 și de circa 38 de 
de anul 1950.

Spectaculoasa dezvoltare 
trială a municipiului Bacău 
rat crearea a zeci și zeci de mii de 
noi locuri de muncă, apariția a zeci 
de profesii și meserii noi. soliei- lași an. inițiativa 
tînd un grad înalt de cunoștințe 
profesionale, tehnice, de specialitate, 
un larg orizont de cultură generală. 
Astăzi, în întreprinderile munici
piului Bacău lucrează mii de 
ingineri, economiști, subingineri, 
maiștri ; alături de aceștia muncesc 
mii șl mii de muncitori de înaltă

numeroaselor întreprinderi de 
într-adevăr ia Bacău au fost 
în funcțiune numai în ultimele 
decenii peste 150 de noi capa- 
de . producție, între care mari

prelucra- 
făbri- 

cen- 
anii 
noi 

este

fată de 
ori fată

indus- 
a asigu-

date de con- 
de tovarășul 
comitetul de 

pune in centrul

DOBRESCUPaul
Silviu ACHIM 
Gh. BALTA

(Continuare în pag. a V-a)

pietricele ? ! 
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pentru

Și 
de

spre cele 
locuri 

S-a întîm- 
i mine minu- 

face primul 
i Baia Mare, 

râu că ra
mi dă răgaz 

privind
tombală 

in curmeziș, 
tricoloră a 
nostru. In 

mo-
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-larg răspmdita și generalizată
...Cu nesfîrșitul val al dealurilor molcome unduind spre poalele mun

ților și cu împărăția verde a pădurilor, cu locurile sale mustind la tot 
pasul de istorie sacră, cu strălucirea vestitelor ctitorii voievodale, dar și 
cu noile sale cetăți, fără creneluri, cetățile industriei moderne ; cu lanurile 
Și cirezile agriculturii socialiste și cu bogățiile din adincuri ale minelor; 
cu orașele înnoite strălucind de prospețime albă in ambianța de „dulce 
Bucovină" și cu perspectivele cutezătoare de progres și modernitate, ju- 

' " _ - _ _ — z unei fericite simbioze intre cele treidețul Suceava înfățișează tabloul 
timpuri, trecut, prezent și viitor.

Un județ semnificativ pentru isto
ria veche și nouă a României, un 
județ de oameni harnici și destoinici, 
al căror, spirit gospodăresc se vede 
„de la stradă", după înfățișarea lo
cuințelor din orașe și sate. Imagini 
confirmate de rezultatele economice 
semnificative : zilele trecute, organi
zația de partid a județului Suceava 
a fost distinsă cu „Ordinul Muncii" 
clasa I pentru locul întii ocupat în 
întrecerea dintre organizațiile jude
țene de partid și depășirea planului 
pe anul 1986 în industrie, construcții, 
transporturi și circulația mărfurilor 
— semnificativă recunoaștere a ca
racterului net precumpănitor al 
laturilor pozitive din activitatea or
ganizației.

De pe platforma — economică și 
morală — a rezultatelor obținute, 
organizația de partid Suceava a lan
sat, la începutul acestui an, chema
rea la întrecere către toate organi
zațiile județene de partid în do
meniul activității industriale. Iar 
faptele arată că membrii organizației, 
comuniștii, și ceilalți oameni ai 
muncii nu se complac într-o postură 
contemplativă de spectatori, ci au 
înțeles, firesc, să răspundă in primul 
rînd ei înșiși la propria chemare. 
Concret, în primele 5 luni ale anului 
1987 s-a obținut o depășire a pla
nului de 98,5 milioane lei la pro- 
ducția-marfă industrială ; in aceeași 
perioadă au fost onorate la termen 
toate comenzile și contractele în
cheiate la export, mărfurile suceve
ne fiind larg apreciate.

Sînt rezultate- ce reflectă munca 
oamenilor (și este plăcut să-i auzi pe 
activiștii de partid punînd pe primul 
plan și elogiind destoinicia si con
știinciozitatea localnicilor) și, in 
același timp, eficiența activității or
ganizației județene de Rartid. Iar 
dacă ar fi să se selecteze o notă 
întrucîtva distinctă sau mai relevantă 
în ansamblul metodelor de acțiune 
folosite curent de comitetul jude
țean de partid, aceasta ar putea fi 
preocuparea insistentă pentru schim
burile de experiență, pentru genera
lizarea acelor forme și metode de 
activitate ce și-au verificat eficiența 
prin practica unităților fruntașe, 

încit s-ar putea spune că. in ce 
privește generalizarea 
pozitive, organizația de 
dețului Suceava deține 
experiență pozitivă.

O componentă esențială 
a stilului de muncă revolu-. 
tionar. Transmiterea experiențelor 
înaintate 
oarecare ; 
reprezintă 
acesteia ; 
decurge 
și sistemul de relații prin care 
se exercită rolul conducător al par
tidului — rol ce se realizează nu 
prin acțiune exterioară, nu prin si
tuarea organizațiilor de partid „dea
supra" maselor, ci. dimpotrivă, prin 
integrarea lor cît mai profundă, or
ganică. în toate celulele vieții socia
le ; ca atare, organizația de partid 
nu este „creatoarea unică" de soluții 
pentru problemele mersului înainte al 
societății, nu este furnizoarea inepui
zabilă de răspunsuri : ea are tocmai 
rolul de a stimula creația maselor, 
spiritul de inițiativă al oamenilor 
muncii, de a studia, prelua și sin
tetiza ideile și propunerile lor cele 
mai judicioase, înfăptuirile lor cele 
mai valoroase — toate reunite în 
conceptul de experiență înaintată — 
și de a acționa apoi, sistematic, pen
tru popularizarea lor largă și genera
lizarea aplicării.

„Radiografia" unei orga
nizări. Sintetizînd observațiile ana
lizei întreprinse, se 
„radiografie-etalon" 
acestor schimburi 
precizîndu-se că nu 
„schemă abstractă", . _________
„ideală", ci de modalități practice.

în primul rînd, se cuvine apreciată 
preocuparea de a se asigura o pregăti
re corespunzătoare, chiar minuțioasă, 
de a se evita tendințe de formalism 
■sau organizare pripită, „pe picior". 
Practic, organizarea unor asemenea 
schimburi — desigur cele reușite, 
căci există inegalități — începe cu 
mult înainte de desfășurarea lor. co
mitetul județean elaborîndu-și tema
tici orientative pe durata unui an. 
Schimburile sînt găzduite de unități- 
model, in sensul rezultatelor obținu
te, unitatea-gazdă fiind înștiințată 
de regulă cu 2—3 luni înaintea ac
țiunii, iar cele participante — cu cel 
puțin 2—3 săptămîni. La pregătirea 
schimburilor de experiență, indife
rent de domeniu, sînt antrenate mai 
multe secții ale comitetului județean 
de partid, precum și alți factori 
competent!, urmărindu-se o concepe
re și cuprindere unitare.

în acest fel au fost organizate, de 
pildă, schimburile de experiență la 
întreprinderi fruntașe in realizarea 
planului și a contractelor de export, 
ea I.R.E., întreprinderea de trico
taje „Zimbrul" — Suceava, filatufa 
Fălticeni, I.U.P.S. și altele. Cite un 
colectiv format din activiști ai co
mitetelor județean, municipal și oră
șenesc de partid, conduse de către 
un secretar al comitetului județean, 
a stabilit — împreună cu organele 
colective de conducere din unitățile 
respective — secțiile, atelierele, sec
toarele și locurile de muncă cu cele 
mai bune rezultate pe linia moder
nizării producției, aplicabile și in 
alte unități. Colectivul respectiv s-a 
ocupat și de alcătuirea programului 
de desfășurare a schimburilor de 
experiență, care a inclus prezenta
rea de 4—5 informări, însoțite de 
material ilustrativ adiacent temei — 
grafice, planșe, schițe, diapozitive, 
filme etc. Se cuvine relevat că ac
centul s-a pus (și se pune) nu pe 
latura expozitivă ; după audierea re
feratelor, participanții iau cunoștin
ță pe viu de metodele respective, în 
atelierul sau la utilajele direct im
plicate, purtindu-se discuții cu ingi
nerii, maiștrii, muncitorii și partici- 
pind la demonstrații practice.

în sfîrșit, în marea majoritate a 
cazurilor, finalul schimbului de ex
periență l-au constituit dezbaterile 
deschise referitoare la aspectele, po
zitive sau critice, legate de tema res
pectivă sau privind situația din uni
tățile participante, conturîndu-se 
măsuri, căi, soluții și modalități 
practice de preluare și extindere.

Un criteriu concret al efi
cienței. Bineînțeles, gradul de efi
ciență, finalitatea schimburilor de 
experiență se regăsesc în rezultatele 
concrete, în îmbunătățirile determi
nate de preluarea și aplicarea acelor 
forme și metode cărora viața le-a 
confirmat viabilitatea. De pildă, cu 
bune rezultate s-a soldat 
de experiență
Institutul de învățămint superior 
Suceava pe 
rative în producție a rezultatelor 
cercetării științifice, la care au luat 
parte cadrele de conducere ale co
mitetului județean de partid, acti
viști de partid, directori, specialiști, 
cercetători și tehnicieni din 65 de 
unități economice. Intervențiile vor
bitorilor, problemele ridicate de re
prezentanții unor întreprinderi și-au 
găsit completare prin experimente și 
demonstrații în cadrul laboratoarelor 
și atelierelor de producție ale insti
tutului; s-a discutat intens și cu in
teres despre noutăți și rezultate con-

schimbul
organizat recent la

tema aplicării ope-

natură critică. Ar fi. astfel, eronat 
să se considere că rezultatele bune 
au un caracter absolut și generali
zat ; insistînd asupra unor acțiuni 
reușite, trebuie totodată arătat că în 
același timp persistă și unele ca
rențe și neajunsuri. Iar, la rindul 
lor. acțiunile și rezultatele bune nu 
pot fi considerate un „optim finit" 
sau o sursă de autosatisfacție ; chiar 
și acestea presupun loc pentru și 
mai bine, porți deschise spre activi
tăți mereu mai inalte calitativ.

în primul rînd. există serioase re
zerve de îmbunătățire a organizării 
schimburilor de experiență, ținînd 
seama de faptul că, pe lîngă schim
buri caracterizate indiscutabil prin- 
tr-o pregătire temeinică, aprofunda
tă și sistematică, au existat și s-au 
inclus în „cifra totală" și schimburi 
realizate într-o organizare mai su
perficială, cu tente de improvizație. 
La unele comitete de partid subordo
nate se fac asimilări și identificări 
intre instruiri și schimburi de expe
riență. Incit se poate formula o în
trebare căreia, desigur, nu factori 
pasageri din afară, ci numai organul 
județean îi poate da răspuns — asu
pra corelației necesare dintre numă
rul (ridicat) și calitatea (pregătire, 
conținut, efecte) schimburilor de ex
periență. încit asemenea acțiuni să 
marcheze întotdeauna puncte, dacă 
nu de referință, în orice caz impor
tante în sfera respectivă.

COMITETUL JUDEȚEAN SUCEAVA AL P. C. R

transmiterii și însușirii inițiativelor 
valoroase reprezintă cerințe esenția
le ale stilului de muncă revoluțio
nar, în deplină conformitate cu 
orientările formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.- Anul 1987 este 
un an în care județul Suceava va 
cunoaște noi dimensiuni ale dezvol
tării economico-sociale — ceea ce ne 
impune sarcini calitativ sporite în 
promovarea a tot ceea ce este nou 
și valoros, pentru a întimpina cu 
cinste Conferința Națională a parti
dului. Referindu-ne la tema în dis
cuție, ne propunem ca desfășurarea 
schimburilor de experiență să fie 
axată mai ferm și mai insistent pe 
problemele perfecționării organizării 
și modernizării proceselor de fabri
cație. realizării integrale a planului 
la producția fizică. îndeplinirii e- 
xemplare a exportului, ridicării ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor, creșterii productivității mun
cii. reducerii consumurilor materiale 
și energetice, obținerii unei înalte 
eficiente economice. Ne propunem 
asemenea acțiuni și pe șantierele de 
investiții pentru scurtarea termene
lor de realizare a lucrărilor si redu
cerea costurilor acestora. în agri
cultură ne vom sprijini mai siste
matic pe extinderea metodelor și ex
perienței fruntașilor pentru a mul
tiplica unitățile candidate la titlul de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare" 
prin obținerea unor producții agri
cole vegetale și animaliere superi
oare. sjgure și stabile. Sucevenii sînt 
oameni care impresionează prin hăr
nicie. spirit gospodăresc, conștiincio
zitate și depinde de noi. de îm
bunătățirea continuă a activității or
ganizației de partid ca aceste cali
tăți ale oamenilor muncii să-și gă
sească materializare optimă".

Arhitectura noua în municipiul Miercurea-Ciuc Foto : S. Cristian

In pădure nu înseamnă „ca-n codru"!
• „Brîul vegetal" al Capitalei - un important factor de mediu
• La umbra frunzișului, dar nu și în afara normelor civice

experiențelor 
partid a ju- 
ea însăși... o
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o latură 
principial 
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o componentă 
de partid, 

, esențială 
vorbind, 

mecanismul

ci 
a 

ea

poate contura o 
a organizării 

de experiență, 
este vorba de o 
de o procedură

crete în aplicarea unor tehnici de 
virf, în tehnologia fabricării rulmen
ților, prelucrarea electrochimică a 
metalelor extradure, preocupări pe 
linia automatizării și robotizării, 
controlului nedistructiv, extinderii 
mașinilor cu comandă numerică și a 
poliservirii, organizării ergonomice 
a locurilor de muncă, folosirii calcu
latoarelor electronice etc. ■ întreaga 
acțiune s-a soldat cu o îmbogățire 
substanțială a programelor de mo
dernizare ale unităților participante, 
inclusiv cu relevarea unor noi posi
bilități de cooperare între unități și 
încheierea unor contracte de cerce
tare științifică ; s-a urgentat finali
zarea unor contracte, s-a devansat 
aplicarea unor măsuri tehnice de 
modernizare a producției. Intervalul 
de timp redus ce s-a scurs nu per
mite încă o evaluare în. date Con
crete, dar se pot anticipa certe con
secințe pozitive.

Schimbul de experiență organizat 
la întreprinderea de tricotaje „Zim
brul" din Suceava — unitate model, 
bine apreciată și pe piața externă — 
în legătură cu metode noi de 
conducere a producției a facilitat 
preluarea și aplicarea, de către cele
lalte întreprinderi de industrie 
ușoară din județ, a „regulamentului 
de calitate" — o interesantă inițiati
vă de la „Zimbrul" — cu rezultate 

•directe în întreprinderile respective, 
unde s-a constatat o reducere netă 
pină la eliminarea abaterilor de la 
normele de calitate, concomitent cu 
încadrarea în sarcinile de creștere a 
productivității muncii. După cum un 
schimb de experiență între construc
torii de locuințe la Antrepriza de 
construcții-montaj Suceava a avut 
ca efect recuperarea unor rămineri 
în urmă, în cele din urmă planul la 
locuințe fiind chiar depășit.

în județul Suceava, sectorul zoo
tehnic deține o pondere apreciabilă; 
or. anul trecut apăruseră probleme 
serioase în legătură cu asigurarea 
bazei furajere. în aceste condiții, a 
reținut atenția comitetului județean 
inițiativa cooperatorilor de la Udești 
și Dumbrăveni care au recurs la 
strîngerea frunzarelor (o parte fiind 
însilozată în amestec cu porumb și 
diverse ierburi, iar altă parte admi
nistrată în hrana animalelor. în a- 
mestec cu alte nutrețuri). A fost or
ganizat un schimb de experiență la 
Udești ; pregătirea minuțioasă, ca
drul larg de participare — au luat 
parte toți organizatorii 3e partid, 
președinții C.A.P., ingineri, șefi de 
fermă — demonstrațiile practice, cal
culele economice au reliefat convin
gător utilitatea acestei inițiative pen
tru compensarea deficitului de nu
trețuri ; s-a reușit astfel, într-un 
timp relativ scurt, strîngerea a 
peste 18 000 tone de frunzare, ceea 
ce a contribuit mult la „scoaterea 
în primăvară" a animalelor.

Faptul că în zona Fălticeni exis
tă. de mai mulți ani, un important 
bazin pomicol, cu unități ce se, evi
dențiază an de an prin 
mari și stabile de fructe, 
minat Comitetul orășenesc 
Fălticeni să inițieze, la 
stațiunii de cercetare _ șj 
pomicolă, unitate distinsă ,

producții 
a deter- 

de partid 
fermele 

producție 
„„___ _ ______ ______ de două

ori cu titlul de „Erou al Muncii So
cialiste", un amplu schimb de expe
riență. cu dezbateri, întrebări și răs
punsuri, demonstrații practice. Re
zultatul — elaborarea unor progra
me concrete de acțiune care, apli- 

faciliitat obținerea în 1986, 
ansamblul zonei, a unei 

de fructe cu aproape 32 la 
mare față de plan, 
menționăm un aspect demn

cate, au 
pe întreg 
producții 
sută mai

Să mai ... .
de interes : forma de desfășurare a 
schimburilor de experiență nu este 
claustrată in tipare rigide, fixe ; 
fără a se altera sau diminua conți
nutul sau fondul tematic, se încear
că, uneori cu real succes. încadrarea 
acțiunii respective în coordonate care 
să îmbine utilul cu atractivul. De 
pildă, recent a avut loc un original 
schimb de experiență la popasul 
„Trei Movile", situat pe raza comunei 
Sadova, la care au participat peste 
3 000 de persoane — crescători de 
animale, țărani din zona de munte ; 
prezentarea metodelor fruntașilor, 
evocarea unei vechi tradiții profesio
nale ca „Măsura oilor", evidențierea 
contribuțiilor la realizarea fondului 
de stat au fost încadrate într-o ser
bare folclorică, cu expoziție de ani
male de mare randament, aprecieri 
și premieri, concursuri pe meserii, 
parade ale portului popular, progra
me cultural-artistice.

„Bun" — o treaptă spre 
„și mai bun". Desi®ur> prezen- 
tarea unor astfel de aspecte din ac
tivitatea Comitetului județean de 
partid Suceava pe linia extinderii 
experienței pozitive nu înseamnă 
estomparea și a unor constatări de

De asemenea, referitor la activita
tea constructivă și urmările schimbu
rilor, realitatea este că persistă ine
galități, că unele soluții valoroase, 
care au format subiectul unor schim
buri de experiență, nu au găsit peste 
tot aplicarea cuvenită, deși existau 
condițiile necesare ; unele organiza
ții de partid, de masă și obștești nu 
dovedesc suficientă stăruință în a 
determina conducerile unor unități 
economice să nu tergiverseze, intro
ducerea de metode și procedee îna
intate. Dacă I.F.E.T. Suceava, I.P.L. 
Rădăuți și altele, în urma schimbu
rilor de experiență au preluat unele 
metode înaintate, îmbogățindu-și 
programele proprii și reușind astfel 
să-și depășească planul de creștere 
a productivității muncii pe 5 luni 
din acest an, alte unități, ca între
prinderea de materiale de construc
ții Suceava sau întreprinderea de 
sticlă menaj — în condiții tehnico- 
materiale asemănătoare sau echiva
lente — nu și-au îndeplinit indicato
rii respectivi decit în proporție de 
89,1 la su.tă și. respectiv. 95,81a sută.

Sau in agricultură : anul trecut 
I.A.S. Rădăuți a obținut un rezultat 
excelent — pe 300 de hectare, peste 
50 tone cartofi la hectar — pentru 
care a primit titlul de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare". Or, din același 
consiliu unic fac parte C.A.P. Ră
dăuți, Horodnic și Grănicești care, 
deși vecine, situate în aceeași zonă, 
n-au aplicat experiența și metodele 
înaintate aflate „peste drum" și. in 
consecință, au obținut doar jumăta
te din producția fruntașilor. A.E.I. 
zootehnică Gălănești a obținut peste 
3 000 litri lapte în medie de la 
fiecare vacă, în timp ce C.A.P. Fră- 
tăuții Vechi și Noi, din același 
C.U.A.S.C., a realizat doar pe jumă
tate...

Desigur, organizarea unui schimb 
de experiență nu poate fi considera
tă ca încheiată prin desfășurarea sa ; 
această activitate are ca parte com
ponentă intrinsecă prelungirea ulte
rioară a activității organizatorice — 
pentru preluarea și aplicarea învă
țămintelor reliefate. în această pri
vință, in stilul de lucru al co
mitetului județean de partid s-au 
afirmat pregnant un șir de aspec
te pozitive. S-a permanentizat practi
ca de a se cere conducerilor între
prinderilor și instituțiilor vizate să 
includă in programele de acțiune 
măsuri decurgînd din experiențele 
demonstrate ; periodic, la nivelul ju
dețului, dar și al comitetelor orășe
nești și comunale, al organizațiilor 
de partid din întreprinderi și institu
ții se solicită informări asupra apli
cării inițiativelor valoroase preluate 
și. totodată, se analizează proble
mele care generează obstacole, 
piedici sau reticențe. La fel, cu pri
lejul deplasărilor pe teren, membrii 
comitetului județean de partid, acti
viștii săi se interesează și de apli
carea măsurilor respective.

Acestea sint, categoric, practici 
bune, mai ales în funcție de perma
nența și consecvența lor, dar și aici 
„binele" creează loc pentru „și mai 
bine". Referindu-ne. de fapt, nu 
numai la activitatea organizației ju
dețene Suceava, ci de valabilitate 
mai amplă, pe planuri mai largi, 
se poate face o observație cu ca
racter general : este vorba de fap
tul că schimburile de experiență 
continuă să fie privite în multe 
locuri într-o optică insuficient de 
angajantă : figurativ vorbind, parcă 
diferitele experiențe sau metode a- 
vansate ar fi „afișate" sau expuse 
intr-un avizier, oferite celor intere
sați ca bunuri puse la dispoziția 
participanților și din care cine vrea 
„se servește" și preia, iar cine nu, 
nu... Cu alte cuvinte, există încă o 
anumită doză de facultativ — chiar 
dacă ulterior se intervine urmărin- 
du-se aplicarea măsurilor. Or, efi
ciența unor asemenea schimburi ar 
crește considerabil dacă chiar pe 
parcursul desfășurării lor s-ar dis
cuta mai concret despre posibilitățile 
de preluare și aplicare, dacă s-ar 
stabili măsuri efective, termene con
crete, responsabilități precise — in
tr-un cuvint dacă s-ar întări latura 
de necesitate imperioasă 
chiar, de ce nu, 
te) a introducerii 
existînd condițiile 
ta ar permite ca. 
vitatea de control . ____
la un nivel superior.

pe altfel, tovarășul Costică Stoica, 
prim-secretar al comitetului județean 
de partid, analizind aceste aspecte 
cu exigentă critică, sublinia că una 
din preocupările importante ale co
mitetului o constituie îmbunătățirea 
mai departe a pregătirii și desfășu
rării schimburilor de experiență. 
„Considerăm că aprofundarea con
ținutului, extinderea 
varietății tematice a 
buri, urmărirea mai

...Încît. pe meleagurile molco
melor dealuri bucovinene, Pe 
locurile mustind la tot pasul de 
istorie, noi și noi realizări, noi 
fapte de pricepere și dăruire in 
muncă sâ se înscrie in viata oa
menilor și în anuarele statistice 
— letopisețe si hronici ale vre
murilor noi — contribuții la ri
dicarea continuă a marii ctitorii 
colective contemporane, societa
tea socialistă multilateral dez
voltată.

Nicolae CORBU 
Neculai ROȘCA 
Sava BEJ1NAR1U

Hanul Cheia, județul Prahova

(poate 
de obligativita- 
noului ; desigur, 
necesare. Aceas- 

pe urmă, și acti- 
să se desfășoare

diversității și 
acestor schim- 
perseverentă a

Astăzi, rolul pădurilor în menți
nerea si ameliorarea echilibrului e- 
cologic. in crearea unui mediu am
biant sănătos este, in general, bine 
cunoscut. Să amintim totuși cîteva 
date ce justifică denumirea ce i se 
dă pădurii de „plămîn verde" al 
orașelor : un singur arbore matur, cu 
un coronament în medie de 250 mp, 
produce. într-un secol, oxigenul ne
cesar vieții unui om pe o durată 
de 20 de ani : fiecare arbore este, 
totodată, un veritabil filtru ce re
tine praful, cenușa, zgomotul ; un 
hectar de pădure absoarbe anual nu 
mai puțin de 68 de tone de praf 1 
Si încă ceva ce nu ar trebui ui
tat : pentru a ajunge la deplină ma
turitate. micului puiet de stejar ii 
trebuie peste 100 de ani, iar teiu
lui — 80 de ani 1

Din acest punct de vedere, al pă
durilor. Bucureștiul este un oraș pri
vilegiat. Deși așezată in plină cim-, 
Die. Capitala este impresurată de 
numeroase păduri — Băneasa. Cer- 
nica. Pustnicul. Snagovul si altele — 
descendente din legendarul codru al 
Vlăsiei. Situate la distanțe foarte 
mici de oraș, ele îi împrospătează 
atmosfera constituind, in același 
timp, frecventate si apreciate locuri 
de odihnă si agrement pentru bucu- 
reșteni. în fiecare zi. dar mai ales 
duminica, ii intilnesti cu miile bucu- 
rîndu-se de soarele poienilor, de um
bra arborilor, de verdeața, de flo
rile si aerul curat al pădurilor.

Dar cum se comportă beneficiarii 
— cetățenii — față de darurile pă
durii ? Iată întrebarea la care ne-am 
propus să răspundem în cadrul unui 
raid întreprins împreună cu specia
liști ai Inspectoratului silvic ai mu
nicipiului București prin pădurile 
orașului.

Nu s-ar putea fără „us
cături desigur, marea majori
tate a cetățenilor prețuiesc și res
pectă pădurea — care a străbătut 
secole ca să ajungă pină la noi și 
care trebuie să rămînă și generații
lor viitoare — au o comportare ci
vilizată. responsabilă față de daru
rile acesteia.de care beneficiază gra
tuit. ca de unul din numeroasele 
bunuri pe care statul îl pune la dis
poziția tuturor. Sînt însă, așa cum 
aveam să constatăm, nu putini și a- 
ceia care-și închipuie că in umbra 
pădurii iși pot îngădui, ne
stingheriți. să se abată de la nor
mele de civilizație, să ignore în
demnurile afișate pretutindeni de or
ganele silvice, care cheamă la grijă 
fată de ..aurul verde".

într-una din duminicile trecute, pă
durile vizitate, erau pur și simplu 
invadate de automobiliști. Sute de 
mașini erau parcate la marginea dru
murilor. Dar destul de multe intra
seră în pădure călcînd lăstarii si ru- 
nînd crengile, arborilor... ca să par
cheze la ufffOTă. In pădurea Bănea
sa. chiar lingă un parcaj betonat ce 
era mai mult gol. autoturismul 
19—B—3 171 intrase pe iarbă, mai- 
mai să se urce pe o bancă ce era 
în fată. Un loc asemănător își ale
sese si posesorul ..Daciei" 1—B— 
17 213. Șj în pădurea Pustnicul am 
văzut numeroase asemenea mașini 
(3—B—6 895. 9—B—2 765 și multe al
tele) care se afundaseră în frun
ziș strivind sub roți mlăditele a cine 
știe citi viitori arbori si mutilind al
ții. în pădurea Băneasa. mai mul
te căruțe trăseseră și ele în adîncul 
pădurii, transformind acea porțiune 
în... grajd.

— Degeaba am pus bariere, am 
bătut țăruși pe marginea drumurilor 
pentru a împiedica pătrunderea ma-

sinilor în pădure, ne spunea ingine
rul Gheorghe Craiciu, șeful Inspec
toratului silvic al municipiului. Și 
unele si altele sînt înlăturate, iar 
pădurea vătămată de acești oameni 
lipsiți de orice simt civic.

Cu toate că era încă dimineață, 
porțiuni întregi erau presărate, nu 
de florile verii, ci de hirtii si car
toane. pungi de plastic, resturi de 
mincare. sticle și cioburi de sticlă, 
dopuri metalice, in fine, o varietate 
de gunoaie ce stricau ambianta lo
cului.

Cine curăță pădurea? Uni‘ 
tătile comerciale amplasate In pă
duri. atit de necesare servirii unei 
mari afluente de oameni, au obliga
ția de a îngriji și curăța un peri
metru de 200 de metri de jur-îm- 
prejurul lor. Constatăm cu destulă 
surprindere că în pădure, la doi 
pași de o unitate elegantă, reputată, 
cum este restaurantul „Pădurea Bă
neasa", se află maldăre de ambala
je. toate ieșite din spațiul anume

»

Din materiale recuperate, 
materiale recuperabilepentru

la început 
în urmă cu 
luni), primele 

de minicon- 
destinate re

Poate, 
(adică 
cîteva 
„baterii 
teinere"
cuperârii' materialelor 
rel'olosibile i-au mi
rat pe unii gălățeni. 
Aceste „baterii" sint, 
in fapt, grupuri de 
miniconteinere, fie
care cu o destinație 
distinctă : pentru sti
clă, hirtie, feroase, 
neferoase, mase plas
tice. Cu un design plă
cut, amplasate pe 
marile artere ale ora
șului, în puncte de 
mare afluență, ele sînt 
destinate impulsionă
rii acțiunii de recu
perare și valorificare 
a materialelor refolo- 
sibile.

După cum ne spu
nea Gh. Mușat, di
rectorul întreprinderii 
județene de recupe
rare și valorificare a 
materialelor refolosi- 
bile, miniconteinerele 
au fost confeaționate 
din materiale recupe
rate, în prezent fiind 
amplasate în Galați 
78 asemenea „bate
rii", alte cinci aflîn- 
du-se în lucru. întru- 
cit amplasamentul lor 
trebuie să se integreze 
armonios în estetica 
străzii, un accent im
portant a fost pus pe 
aspectul plăcut al mi- 
niconteinerelor. Popu
larizarea adreselor a- 
cestor „baterii" s-a 
făcut prin asociațiile 
de locatari, dar cea

mai bună reclamă a 
fost existența, ca ata
re, a miniconteinere- 
lor in calea oameni
lor, în apropierea 
locuințelor.

Care sînt rezulta
tele după primele luni 
de funcționare a noi
lor miniconteinere ? 
Să le enumerăm : 5,7 
tone fier 
tone fontă, 
neferoase, 
hirtie, 3 
0.5 tone mase plasti
ce. E un început bun, 
care sperăm că va fi 
amplificat in conti
nuare.

vechi, 2,5 
1,2 tone

4.5 tone 
tone sticlă,

Dan PLAEȘU 
corespondentul 
„Scînteii"

Anonimatul care stimulează impolitețea
într-una din zilele 

trecute, pe o linie 
I.T.B. (101) din cauza 
pornirii smucite, fără 
nici o prevenire, a 
autobuzului și a închi
derii ușilor (se mai 
intimplă) un călător a 
rămas in afara... 
roseriei. 
chilibru" 
decît

ca- 
i „e- 
mult 

numai 
scară, 
putea 
mina, 

ținea și

într-un 
mai 

nesigur, 
cu un picior pe 
dar .fără a 
coborî ; întrucît 
în care-și 
servieta, îi rămăsese... 
in vehicul, agățată — 
în cele din urmă — de 
o bară. ..Neobișnui
tul" întîmplării a

început în momentul 
in care 
buzului 
3397), în 
lui că 
oglinda 
ce se 
vina 
prea 
călătorilor ___ _ ..
reau să oprească, s-a 
angajat intr-un ade
vărat slalom pină 
Ia stația următoare. 
Unde, o dată ajuns, a 
găsit de cuviință să-i 
insulte atit pe cetățe
nii care-1 „deranjase
ră", cit și pe cel care 
călătorise... in afara 

/autobuzului.

șoferul auto- 
(cu numărul 
ciuda faptu- 
vedea prin 
retrovizoare 

petrecuse (din 
lui) și auzea 
bine strigătele 

care-i ce-

Nu este singurul caz 
In care călătorii ne 
semnalează că unii șo
feri de pe liniile 
I.T.B. recurg la apo
strofări fără motiv 
sau numai pentru că 
sînt întrebați din ce 
cauză nu pornesc la 
vreme de Ia capătul 
de linie, pentru ce nu 
respectă o cît de 
aproximativă ritmi
citate și vin „în pa
chet", de ce se retrag 
mai devreme, de ce 
nu au tichete... Cum 
se vede, întrebări „in
discrete" și „ener
vante" la care șoferii 
vexați se dezlănțuie

PE TEME DE EDl’CAȚIE 
CIVICĂ

amenajat. precum și un adevărat 
depozit de resturi rău mirositoare, 
sedimentate de mai mult timp si 
peste care bîziiau roiuri de muște. 
Aleea care duce spre acest loc este 
realmente „pavată" de o parte și de 
alta cu capace de bere : personalul 
restaurantului nu s-a mai ostenit, 
pesemne, să le depună la ghenă. ci 
le-a aruncat direct in iarbă. Res
ponsabilul unității — Gheorghe 
Oancea — chemat să aprecieze el în
suși _ situația. ne asigură că „într-o 
jumătate de oră totul va fi lună", 
întrebarea este însă de ce a trebuit 
să aștepte atîtea — nu ore. ci zile și 
săptămîni — pînă să asigure rezolva
rea unei situații ce intră ca o obliga
ție importantă in atribuțiile sale de 
serviciu. Se pare că aici ., 
tenie" făcută „de ochii" 
nu este suficientă, 
unității a mai fost amendat 
pentru aceeași neglijentă.

Cît despre eventuala scuză 
verului mare", ea nu scuză ____
jenta si comoditatea personalului. C*  
demonstrează printre altele, faptul 
că. nu departe, la campingul și bra
seria Băneasa (responsabil Adrian 
Crivăț) domnesc curățenia și ordi
nea cele mai desăvîrșite. La fel >si 
la cabana „Pustnicul". Cu eforturi, 
desigur. „Prima grijă a noastră este 
să adunăm tot ceea ce lasă cetățe
nii pe iarba din jurul unității, afir- 
ma_ Valeriu Bejan. șeful cabanei, 
încărcăm cite o basculantă — ca să vă 
dati seama de cantitate". Deși, adău
găm noi. în jurul cabanei, ca si pe 
drumurile principale sint zeci de 
cutii destinate aruncării gunoaielor. 
Unii cetățeni preferă însă să le a- 
runce la un pas de locul unde și-au 
întins pătura, au mîncat si se odih
nesc.

Nu vă jucați cu foci i ! In 
ultimii ani. ziarele ne-au informat 
despre evenimente tragice petrecute 
in alte țări — păduri incendiate, 
care cu greu si după perioade lungi 
de timp, cu cheltuieli enorme, abia 
au putut fi stinse. Uneori o simplă 
țigară aprinsă, un chibrit aruncat la

intr-un monolog, greu 
reproductibil, la a- 
dresa „contravenien- 
țllor" ce li s-au adre
sat. Exact așa i-a fost 
dat să audă, de 
exemplu, muncitoru
lui Ion Mischie de la 
întreprinderea „23 Au
gust", om la 50 de ani, 
ce s-a pomenit cu un 
potop de cuvinte jig
nitoare, 
ferate 
aflat la 
buzului 
rul de . _________
36-B-453 de pe lin .a 
311, numai pentru mo
tivul că își „permi
sese" să-I indispună, 
atenționjndu-1 poli
ticos —'că nu a oprit 
într-una din stații.

Cum 
ambele 
nevoi ți 
merele

obscene, pro- 
de tinerelul 
volanul auto- 

cu numă- 
inmatriculare

se vede, în 
cazuri am fost 
să redăm nu- 

autobuzelor

,.o' cură- 
controlului 

Responsabilul 
tocmai

întâmplare, neobservate la timp, 
pot provoca adevărate dezastre. 
Acest pericol este cunoscut pînă și 
de copii. Și totuși, în raidul nostru 
am intîlnit nu unul, ci numeroase 
focuri aprinse în pădure. La Bănea
sa. într-un luminiș, șub crengile unui 
brad, între alte obiecte,, se afla insta
lat un grătar. Silvicultorii avertizea
ză că foloșirea grătarului este inter
zisă.

— Nici nu-1 aprindem, ne asigură 
cei în cauză.

Să-l fi adus doar pentru decor ? 
ne întrebăm. La aproximativ un 
ceas mai tirziu. din zona respectivă 
vedem ridicindu-se un vălătuc de 
fum. Fiindcă fum fără foc nu exis
tă. ne apropiem si vedem că grăta
rul. departe de a „mobila" locul, era ' 
încins, iar scinteile zburau în toate 
părțile.

Pe șoseaua ce duce spre Pust
nicul. o mulțime de alte focuri 
aprinse, uneori Ia mai puțin de 
un metru de liziera pădurii. Unii 
aduseseră chiar lemne de-acasă. ca 
să incingă „un foc ca lumea". Ne 
oprim la fiecare pentru a-i convir' 
să le stingă, dar intimpinăm act 
replică : „Am văzut că și alții 
focul, l-am aprins și noi". I 
credință ne este demonstrată d< 
pantii autoturismului 1-B- 
(sperăm sâ se retină numărul' 
se „amuzau" cu flăcările la 
metri de o pancartă pe care 
tea citi clar : „Anunțați orice îi 
de incendiu !“.

Desigur, de această situație se 
vinovati și pădurarii. De cele 
multe ori ei se mulțumesc să atr< 
atentia. să avertizeze, să ceară să 
stingă focurile respective. Dar 
puține — în chiar foarte puține ca
zuri — ei intoanesc actele de contra
venție cuvenite. Așa se și explică 
de ce în urma pădurarilor focurile 
grătarelor se reaprind în cele mai 
multe oazurl.

Necesitatea unor măsuri 
ferme. Nu am Pomenit nimic pină 
acum de legile care ocrotesc pădu
rea. anume pentru , că ele merită o 
explicație, un comentariu. Există o 
Hotărire a Consiliului de Miniștri 
nr. 920 din 1973 ; Comitetul execu
tiv al Consiliului popular al muni
cipiului București, a emis si el o de- 
eizie (nr. 247 din 1986) care conține 
prevederi precise, fiecărei contra
venții corespunzindu-i o sancțiune. 
Ele sint menite să descurajeze orice 
act. orice atitudine care ar dăuna 
acestui important avut obștesc, atit 
din punct de vedere economic, cit 
si pentru viata si sănătatea noastră. 
Aplicarea lor mai severă, nu numai 
de către 
alte foruri 
ganele de 
aduce mai 
domeniu a 
trebuie dovedită. Prevederile legale 
sînt numeroase, dar cazurile de sanc
ționare a contravențiilor sînt puține, 
ceea ce vorbește de la sine des
pre inconsecventă.

în ce privește autoturismele, este 
știut că nu este permisă parcarea lor 
nici măcar pe iarba , spațiilor verz' 
și cu atit mai mult în păduri. Cîtev 
raiduri ale serviciilor de circulat 
ar „recolta" fără îndoială o bu: 
cantitate de contravenienți — încit 
să li se taie pofta de a mai confunda 
pădurea cu ...garajul.

Rodica SERBAN

organele silvice, ci și de 
— consiliile populare, or- 
ordine. pompieri etc., ar 
multă disciplină într-un 
cărui însemnătate nu mai

(deși ele nu au nici o 
vină) in loc să fi 
amintit numele șofe
rilor in cauză, cum 
ar fi fost firesc, și 
eventual. educativ. 
Numai că este greu de 
înțeles pentru care 
motiv I.T.B.-ul nu 
tace public numele 
angajaților săi ce lu
crează în contact cu 
publicul : șoferi, vat
mani. controlori. Nu 
de alta, dar dacă ar 
avea numele afișat 
pe un ecuson sau pe 
o tăbliță (cum se pro
cedează la 
cum 
scurtă 
citeva linii I.T.B.) în
soțit și 
autobazei, 
în cauză s-ar putea să 
nu mai fie la fel de 
„nonșalanți" și „cu
rajoși" în relațiile cu

I.T.A. șl 
s-a procedat 
vreme și pe

de telefonul 
lucrătorii

cetățenii, ba ■ chiar 
s-ar putea ca și „rt 
putația" unora 
ei să fie... în perico.

Poate că or fi și 
unele motive ce au 
dus la instituirea 
„discreției" amintite. 
Așteptăm oricum lă
muriri suplimentare 
de la factorii de con
ducere ai întreprinde
rii în legătură cu fap
tul că. cel puțin pină 
în prezent, numele 
lucrătorilor ce săvir- 
șesc acte de indisci
plină nu este nici la 
vedere, nici lesne de 
aflat. Ceea ce face 
din păcate ca blamul 
să cadă asupra... au
tobuzelor. Și. evident, 
asupra I.T.B.-ului în 
general.

dint

Ion MARIN

Dar „cheie"pentru lipsa de solicitudine?
în unele unități 

prestatoare de servicii 
se risipește mai mult 
timp cu 
amînărilor 
în discuții 
politicoase 
execuția 
propriu-zise solicitate 
de client. Un aseme
nea exemplu ne este, 
adus la cunoștință de 
inginerul Ion Luca 
Guliotti, din București.

Avînd nevoie de 
două chei, s-a adresat 
unității de lăcătușărie 
a cooperativei mește
șugărești „Metalocas- 
nica“ din strada Col- 
ței. I s-a fixat un ter
men. după cum se o- 
bișnuiește. Dar la 
data fixată cheile nu

justificarea - 
repetate și 
prea puțin 

decit cu 
operațiunii

erau gata. Nu au fost 
terminate nici la al 
doilea, nici la al trei
lea termen...

Dar, ca și cînd tă
răgănarea nu era de 
ajuns, în unitate se 
mal practică și favo
ritismul. Coresponden
tul ne relatează că. în 
timp ce mai multi ce
tățeni 
vină 
toarea 
lăsat 
ocupindu-se de o per
soană ce abia intrase 
și căreia, pe loc, i s-a 
confecționat o cheie. 
Vrînd să-și exprime 
opinia despre proasta 
servire din unitate, a 
cerut condica de su
gestii și reclamații.

așteptau să le 
rindul, lucră- 
respectivă i-a 

pe toți baltă.

Riposta a fost de data 
aceasta mai mult decît 
operativă : nu are vo
ie, îi este chiar inter
zis să dea condica. 
„Numai șeful de uni
tate are acest drept, 
dar șeful nu e, iar cine 
are timp de pierdut 
n-are decît să-l aș
tepte !“.

Poate intr-adevăr 
condica se afla sub la
căt, fiind vorba de un 
atelier de lăcătușărie. 
Și poate tot sub lacăt 
se ține in această uni
tate și solicitudinea 
față de public, față de 
normele de servire ci
vilizată.

Ș. RODICA

acesteia.de
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Azi, despre PRODUCȚIA DE ANVELOPE
Practic, industria românească de anvelope a 

căpătat ritmuri superioare de dezvoltare în 
ultimele două decenii. Astfel, pe harta țării au 
apărut noi unități de profil la Caracal, Drobeta- 
Turnu Severin și Zalău, iar capacitatea de 
producție a unităților mai vechi, „Danubiana" 
București și „Victoria" Florești, a crescut con
siderabil. Concomitent, printr-un remarcabil 
efort de cercetare, s-a realizat o importantă 
dezvoltare a unităților menite să asigure din 
resurse proprii baza tehnico-materială necesară 
producției, eliminîndu-se importul ; ne referim

la industria cauciucului sintetic, a materialelor 
textile și a celor metalice, Ia industria de utilaje 
și mașini specifice. Ca urmare, in acești ani, 
treptat, s-a reușit nu numai să se producă in 
țară anvelopele de care a fost nevoie, ci și să 
se participe tot mai eficient cu aceste produse 
la circuitul mondial al valorilor materiale.

Pe măsura condițiilor create, sarcinile care 
revin industriei de anvelope sînt, firește, deose
bit de importante, de mobilizatoare. De altfel, 
ca in toate ramurile economiei, și în industria 
de anvelope cuvintul de ordine trebuie să il

reprezinte, așa cum a subliniat secretarul gene
ral al partidului la recenta Plenară comună a 
Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a 
Consiliului Suprem 43I Dezvoltării Economice și 
Sociale, realizarea în cit mai bune condiții a 
planului, la producția fizică, intrucît numai pe 
această bază se poate asigura îndeplinirea 
celorlalți indicatori de plan.

Cum au fost onorate, în industria anvelopelor, 
sarcinile de plan pe primul semestru al anului? 
Ce probleme se ridică pentru îndeplinirea inte- 
gralp a prevederilor la producția fizică ?

Dacă metalurgia româ
nească se prezintă astăzi 
ca o industrie modernă din 
punct de vedere al poten
țialului tehnic este și ca 
urmare a activității Insti
tutului de cercetări meta
lurgice — I.C.E.M. — care 
a contribuit permanent la 
promovarea progresului 
tehnic, a unor tehnologii și 
procedee de cel mai inalt 
nivel științific.

Dacă metalurgia si side
rurgia sînt major implicate 
în. obținerea salturilor ca
litative pe care și le pro
pune industria construc
țiilor de mașini este și 
pentru că institutul de cer
cetări de profil, împreună 
cu specialiștii din combi
natele siderurgice, și-a a- 
sumat dificila sarcină de a 
realiza in țară o gamă lar
gă de oteluri speciale și 
înalt aliate.

gice a dus la modernizarea 
fluxurilor tehnologice din 
siderurgie prin dotarea cu 
instalații complexe. mo
derne realizate prin efort 
propriu. în acest fel. pro
blemele rezultate din pro
gramele speciale privind 
materialele necesare ener
geticii nucleare, aeronau
ticii. forajului marin și de 
mare adincime. chimiei, 
electrotehnicii și electro
nicii capătă conținut și va
lențe noi.

Cercetarea științifică des
fășurată intens la I.C.E.M. 
a avut rezultate remarca
bile, contribuind activ la 
promovarea progresului 
tehnologic in metalurgia 
românească, astfel incit 
aceasta să se plaseze per
manent la un nivel de virf. 
Dintre indicatorii de efi
cientă care au cîntărit greu 
în balanța aprecierilor în

originale ce intervin în 
procesele metalurgice și si
derurgice. in elaborarea 
unor produse refractare 
utilizînd materii prime 
existente în țară etc.

Se poate spune. fără 
teama de a greși, că toate 
colectivele de cercetători 
în domeniul metalurgiei își 
desfășoară activitatea pri
vind continuu spre viitor, 
atitudine care marchează, 
de altfel, o concepție nouă, 
evoluată in domeniul cu
noașterii științifice si pro
gresului tehnologic.

Iată ce ne spune în acest 
sens dr. ing. Liviu Grecu, 
cercetător in cadrul labo
ratorului oțeluri : „Sîn- 
tem angrenați cu toa
te forțele în realizarea 
unor noi tipuri de oțeluri 
speciale necesare indus
triilor de virf — speciali
tăți care pînă acum erau

Cauzele așa-zis obiective și realitatea 
din secțiile de producție

Directorul comercial al Întreprin
derii de anvelope din Drobeta-Turnu 
Severin, economistul Augustin Po
pescu. este foarte necăjit :

— Avem în stoc 2 500 anvelope 
gigant, care nu pot fi livrate bene
ficiarilor din lipsa valvelor necesare 
pentru camerele de aer. încă de la 
27 mai 1985 s-a solicitat la I.A.M.C. 
Otopeni asimilarea valvei necesare 
și s-au comandat 20 000 bucăți. Au 
urmat zeci de telexuri, s-au stabilit 
noi și noi termene de livrare, dar 
valvele respective nu le avem nici 
astăzi, după mai bine de doi ani. 
Consecințele : producție în stoc, blo
caj financiar. în esență — pagube. Să 
mai adaug și faptul că în realizarea 
producției curente ne mai confrun
tăm cu greutăți în aprovizionarea cu 
anumite materiale absolut necesare 
producției, cum ar fi cauciuc, ultra- 
sîl VN-3. vulcaciți. oxid de zinc. 
Așa se explică nerealizarea planului 
la producția fizică.

Foarte convingător s-a dorit a fi 
directorul comercial. Cit pe ce să 
închidem carnetul de reporter și să-i 
dăm dreptate, punînd pe seama cau
zelor obiective nerealizarea planului. 
Curiozitatea profesională ne-a în
demnat însă să mergem în secțiile 
de producție, să discutăm și cu alți 
interlocutori, să citim și alte do
cumente referitoare la situația între
prinderii. Și iată ce aveam să aflăm: 
deși este o unitate nouă, cu dotare 
tehnică modernă, aproape la toate 
locurile de muncă se lucrează cu 
productivitate foarte redusă : se 
simte acut lipsa a circa 200 de mun
citori în meserii de bază, cum sînt 
cele de operatori chimiști, electri
cieni. mecanici și lăcătuși. Cu cei 
138 de oameni aflați la un curs de 
calificare nu se va rezolva problema. 
Pe fondul unor neajunsuri -in res
pectarea ordinii și disciplinei. în 
perioada care a trecut din acest an 
s-a înregistrat un număr atit de 
mare de absente nemotivate care 
echivalează cu o producție de circa 
167 anvelope gigant sau 694 anve
lope spate tractor.

în fața acestor date, tovarășul 
Mișu Petculescu. secretarul comite
tului de partid și președinte al con
siliului oamenilor muncii, este de 
părere că trebuie acționat, în con
tinuare. cu exigentă pentru creșterea 
răspunderii fiecărui muncitor în 
îndeplinirea sarcinilor de producție, 
într-adevăr, așa trebuie acționat. 
Dar nu — în continuare — ca pînă 
acum, ci desfăsurînd o activitate 
politico-educativă eficientă, cu mai 
multă convingere și insistență.

O altă categorie de probleme cu 
care acest colectiv se confruntă sînt

cele tehnice. Și ceea ce trebuie să 
se învețe mai bine în această pri
vință și să se respecte riguros sint 
regulile de întreținere și reparare a 
utilajelor. Aceasta deoarece la 23 
de mașini și utilaje. între care ma
șinile de asamblat completuri și ma
șinile de tăiere a cordului textil, nu 
s-au făcut reparațiile și reviziile cu
rente planificate. Dar nici repara
țiile efectuate nu sint de cea mai 
bună calitate, pentru că nu s-au 
asigurat o serie de piese de schimb: 
pompe de injecție și hidraulice, frîne 
electromagnetice și roți melcate. Așa 
s-a ajuns, de exemplu, ca presele 
de vulcanizare să aibă un indice de 
utilizare incredibil de redus... de 
numai 47 la sută. Cu îndreptățire ne 
întrebăm : cu asemenea indici de 
utilizare cînd vor fi amortizate aces
te dotări tehnice ?

Totodată, se cuvine să precizăm că 
și fiabilitatea unor utilaje, suban- 
samble sau dispozitive este necores
punzătoare. Este cazul preselor de 
vulcanizat care se defectează frec
vent din cauza reductoarelor de tu
rație fabricate la „Neptun" Cimpină. 
Același producător este făcut răs
punzător de defecțiunile care apar 
la grupurile conice ale reductoare
lor pentru valțuri. Se cuvin enume
rate în această categorie și frînele 
electromagnetioe produse de între
prinderea mecanică din Cugir. re
gulatoarele pneumatice de la 
I.E.P.A.M. Bîrlad. contactoarele 
electrice de la „Electrocontact" Boto
șani. sistemele rotative de etanșare 
cu pastile de grafit și altele. Ce se 
întreprinde pentru remedierea aces
tor neajunsuri ? Se retrimit la fur
nizori unele subansamble defecte, se 
expediază telexuri, adrese, scrisori. 
Dar poate că ar mai trebui să se 
facă ceva, și anume să se pună la 
punct un compartiment, mecano-ener- 
getic, puternic, capabil să rezolve cu 
forte proprii o serie de probleme 
tehnice, oerîndu-se în acest scop 
sprijinul unităților cu experiență 
din cadrul centralei.

în final, reținem cîteva cifre care 
contrazic și ele afirmațiile făcute de 
directorul comercial al unității : 
lipsește cauciuc, dar consumul nor
mat s-a depășit cu 17,9 tone : nu 
există cord textil, dar consumul 
planificat a fost depășit cu 3 tone ; 
situație ce se repetă si la negru de 
fum, la care s-a utilizat peste norme 
71.8 tone. Așa încît. fără a nega 
greutățile ..obiective" prezentate la 
început, este limpede că neajunsu
rile interne sînt cauza esențială a 
nerealizării planului, care nu ar fi 
putut fi estompate chiar dacă s-ar 
fi asigurat toate resursele materiale 
solicitate. (Virgiliu Tătarul.

re : utilajele de la linia de 
profilare 2 au scurgeri de ulei ; la 
secția de confecții se lucra cu pro
ductivitate scăzută datorită neintro- 
ducerii în rețeta de amestec a unor 
rășini adezive ; presele de vulcani
zare (mai ales garniturile) se defec
tează des. în principal ca urmare a 
alimentării cu intermitente cu abur 
de la întreprinderea vecină : întreți
nerea și repararea utilajelor sint de 
slabă calitate.

Iată si alte consemnări, de data 
aceasta din documentele întreprin
derii : într-un singur trimestru s-au 
„pierdut" 53 703 ore-om bune de 
lucru din cauza absențelor nemo
tivate și concediilor fără plată ; ju
mătate din specialiști sint.. stagiari.

Alarmat de situația întreprinderii, 
consiliul de control muncitoresc al 
comitetului județean de partid a fă

cut la rindu-i o analiză din care s-ă 
desprins că unele cadre tehnice sau 
factori de conducere din unitate se 
ocupă mai mult de hîrtii, nu supra
veghează fluxul tehnologic, se țin 
frecvent ședințe numite „operative", 
dar de fapt foarte lungi și ineficien
te, timp în care nimeni nu mai con
duce și controlează producția. Bună
oară. chiar în ziua documentării 
noastre biroul executiv a dezbătut 
prelungit problema... întocmirii unui 
program de rentabilizare a între
prinderii. Desigur, este bine, este 
necesar să se discute această pro
blemă. Este însă limpede că orice 
efort de rentabilizare trebuie să în
ceapă cu punerea la punct a activi
tății productive, cu asigurarea con
dițiilor pentru realizarea planului. 
(Mihai Grigoroșcuță).

Dacă în combinatele si
derurgice ale tării resurse
le energetice si de mate
rii prime sînt. la ora ac
tuală. folosite cu o mai 
mare chibzuință și rigoa
re. aceasta se datorează și 
specialiștilor de la I.C.E.M., 
care au conceput și elabo- 

,rat o serie de soluții origi
nale. ce determină dimi
nuarea consumurilor, re
aducerea in circuitul eco
nomiei a unora dintre re
sursele secundare.

Iată, în linii esenția
le, domeniile în care 
I.C.E.M.-ul a înregistrat o 
serie de reușite ce aveau 
să-l situeze pe primul loc 
in întrecerea socialistă 
desfășurată anul trecut. în
dreptățind astfel decer
narea „Meritului Științific" 
clasa I.

Propunindu-ne să re
flectăm aplicabilitatea con
cretă și beneficiile ce de
curg din soluțiile contu
rate în ultimul timp, am

Informare sau justificare?
Tntr-o ..notă de probleme" întoc

mită de conducerea întreprinderii de 
anvelope din Caracal și înaintată 
centralei de resort se enumeră prin
tre cauzele nerealizării planului la 
producția fizică dificultățile în apro
vizionarea cu materii prime și. mai 
ales, calitatea neoorespunzătoare a 
unora din acestea. N-am înțeles, 
mărturisim, rostul acestei note tri
mise recent pe adresa centralei. Nu 
cunoștea centrala aceste probleme ? 
Atunci de ce a fost informată atit 
de tîrziu ? Mai degrabă credem că 
adresa respectivă are nu atit un rol 
informativ, cît... justificativ. Pentru 
că. într-o discuție cu ing. Dan Io-

nescu. directorul întreprinderii, 
aflăm că ar mai trebui puse în dis
cuție cel puțin încă două neajunsuri, 
și anume : indicele scăzut de folo
sire a utilajelor și calificarea re
dusă a personalului muncitor (cu 
două categorii mai mică decit cea 
medie a lucrărilor).

Ce reflectă în această privință un 
control efectuat de inspecția fondu
rilor fixe ? Deși cu o dotare nouă, 
care pune, de regulă, probleme la 
început. în luna aprilie unitatea nu 
avea mecanic-șef (între timd a fost 
încadrată o persoană pe această 
funcție) ; la secția de semifabricate 
lucrează multi tineri fără îndemîna-

Modernizarea - deocamdată - 
abia în faza de bune intenții

în mod surprinzător. în unitățile 
investigate. deși planul nu a fost 
realizat integral, există o serie de 
dificultăți în desfacerea producției. 
De ce ?

Iată ce ne-a relatat tovarășul 
Gheorghe Iovan, inginer-șef la în
treprinderea „Danubiana" din Capi
tală : „Planul la producția fizică nu 
l-am realizat integral la un singur 
sortiment, la care pe piața internă 
nu avem asigurată desfacerea. Mă 
veți întrebă, desigur, de ce nu-1 ofe
rim la export ? Explicația este sim
plă : este vorba de anvelope diago
nale. deci a unor anvelope a căror 
construcție este demodată. Pentru a 
trece la noi tipuri de anvelope, ce
rute la export, este necesar să reali
zăm o modernizare de fond a pro
ducției. Avem un program excelent 
în această privință, de altfel „Danu
biana" va trebui să fie unitate-eta- 
lon ne ramură. însă materializarea 
măsurilor este întîrziată. documen
tația este de abia în curs de aviza
re. ceea ce înseamnă că este puțin 
probabil ca în- acest an să putem

beneficia de roadele acestei acțiuni".
Un fapt singular întîrzierea la oare 

se referă inginerul-șef ? Nicidecum. 
Corespondentul „Scînteii". Eugen 
Teglaș. ne informează că la între
prinderea de anvelope din Zalău, 
bunăoară, o măsură importantă, sca
dentă încă de anul trecut — moder
nizarea unor prese de vulcanizat 
anvelope — nu a prins nici pînă 
acum viată, intrucît întreprinderea 
„23 August" din București nu și-a 
îndeplinit obligațiile care îi reveneau 
în acest sens.

Programul de modernizare al în
treprinderii de anvelope din Cara
cal. subțire în conținut, se desfă
șoară anemic. Se întrevede doar mo
dernizarea unei prese de vulcaniza
re si a unei mașini de confecționat.

Un. adevăr se verifică pe deplin: 
modernizarea nu reprezintă o acțiu
ne in sine. ci. prin efectele pe care 
se scontează, este strins legată de 
rezultatele concrete ale producției, 
nu numai de cele ce vor veni peste 
ani. ci in primul rînd de cele ale 
perioadei actuale.

Incercînd o sinteză a investigațiilor, se desprind cîteva 
concluzii :

• Rămînerea în urmă față de plan la producția de anvelope se ex
plică în primul rînd prin existența unor neajunsuri in organizarea și 
conducerea activității economice a întreprinderilor și numai după aceea 
prin aprovizionarea necorespunzătoare cu unele materii prime.

• Anumite dificultăți legate de desfacerea producției se datoresc, dp 
asemenea, unor factori interni, și ar fi putut fi prevenite dacă s-ar fi 
luat din timp măsuri hotărîte pentru adaptarea producției la anumite 
sortimente, in funcție de tendințele și cerințele pieței externe.

• îndeosebi întreprinderile noi se confruntă cu mari greutăți, nu 
au reușit să prindă ritmul, să-și constituie colective închegate, care să 
respecte întru totul rigorile ordinii și disciplinei muncii. Or. experiența 
bună a colectivelor mai mature din cadrul centralei sau din alte unități 
din fiecare județ trebuie să' migreze spre aceste noi întreprinderi. în 
legătură cu aceasta, se cuvine relevată cerința implicării mai directe atit 
a organelor locale de partid și de stat, cit și a centralei de resort in 
activitatea unităților respective. Acestea trebuie sprijinite nu numai pen
tru solutionarea unor probleme tehnice și de aprovizionare, ci mai ales 
pentru asigurarea și calificarea forței de muncă.

• Cea mai mare atenție trebuie să se acorde înfăptuirii programelor 
de perfecționare a organizării și modernizare a producției.

Dat fiind că, așa cum s-a putut observa, în investigații s-au ridicat o 
serie de probleme care implică intervenția centralei, ne propunem să 
prezentăm, într-un număr viitor al ziarului, punctul de vedere al facto
rilor de răspundere din Centrala industrială de prelucrare a cauciucului.

* Grupaj realizat de
Corneliu CÂRLAN

Pentru ca termocentrala Rovinari să producă 
la nivelul posibilităților

(Urmare din pag- D

temeinică pregătire a persona
lului nu poate fi asigurată o func
ționare normală la parametrii op
timi ai utilajelor. Am reținut o 
serie de acțiuni ce se întreprind 
pentru perfecționarea pregătirii pro
fesionale. Dacă pe hîrtie lucrurile 
stau cît se poate de bine, nu aceeași 
situație se regăsește în practică. 
Orele de pregătire se desfășoară 
cînd se poate și au un caracter for
mal, de multe ori au o tematică 
improvizată și se țin de către lec
tori de ocazie. în aceeași manieră au 
10c și examinările semestriale. Unele 
cadre de conducere din termocentra
lă încearcă să motiveze această si
tuație invocînd problemele la zi, 
numeroase și presante. O bună par
te dintre acestea nu sînt cauzate 
tocmai de insuficienta pregătire pro
fesională.

S-au făcut mari eforturi finan
ciare pentru realizarea acestui 
obiectiv energetic, se cheltuiesc im
portante fonduri pentru moderniza
rea, întreținerea și reparația perio
dică a utilajelor. Nu in aceeași mă
sură este preocuparea pentru do
meniul exploatării — unde factorul 
hotărîtor este omul, căruia i se în
credințează valori productive de zeci 
de milioane de lei. Fiecare la locul 
său de muncă trebuie să acționeze 
cu răspundere, să aibă o înaltă con
știință profesională, inițiativă, să se 
încadreze în ordinea și disciplina 
specifice acestui sector. Se impune 
ca aceste exigențe să devină tră
sături comune ale tuturor oamenilor 
muncii de Ia termocentrala Rovinari.

La serviciul programare, urmărire, 
reparații este un du-te-vino con
tinuu. Telefoanele sună întruna. 
Apeluri la furnizori pentru urgen
tarea livrării unor materiale sau 
echipamente. 1 Solicitări adresate

proiectanților pentru trimiterea anu
mitor detalii cu privire la moderni
zările agregatelor. Aici, in cadrul 
acestui serviciu se urmăresc și pie
sele de schimb pentru întreținere și 
reparații.

— Cine stabilește necesarul de 
piese ?

— Pentru fiecare agregat energe
tic avem o listă de repere primită 
de la furnizori, de la institutele .de 
proiectare sau de la întreprinderea 
„Energoreparatii" București, preci
zează ing. Helmut Ersch, șeful ser
viciului. Pentru reparațiile acciden
tale care au o pondere mare șl pen
tru reviziile curente, anual se stabi
lește necesarul de piese pe baza 
căruia serviciul de aprovizionare în
cheie contracte cu diferiți furnizori.

— Am adresat întrebarea de mai 
sus intrucît in depozit se află piese 
de schimb în valoare de sute de mi
lioane de lei, în timp ce la numeroa
se comandamente se fac intervenții 
pentru asigurarea unui stoc minim 
de siguranță.

— într-adevăr în depozit se află un 
volum important de piese, unele 
intr-o cantitate mai mult decît sufi
cientă, în timp ce altele lipsesc. în
cercăm să punem ordine în eviden
tele noastre și să solicităm echipa
mentele de reală necesitate.

O situație cu totul ieșită din co
mun am găsit la depozitul de piese 
de schimb al termocentralei. Pe sute 
de metri pătrați sînt aruncate unele 
peste altele instalații, echipamente, 
țevi, materiale. Neavizat, ești tentat 
să crezi că este un depozit de fier 
vechi și nu unul de piese de schimb. 
Un adevărat muzeu în aer liber, in 
care fiecare exponat a fost depus 
sfidînd orice regulă de așezare fi
rească. întîmplarea face să găsim o 
serie de roți dințate solicitate de 
urgență prin intermediul ziarului 
„Scînteia" în urmă cu trei ani. 
Acum zac îngropate în pămînt.

Alături rulmenți, axe, palete, mo
toare, pompe, ventilatoare ș.a. Multe 
dintre aceste piese sînt deteriorate 
tocmai datorită proastei depozitări.

Nimeni nu știe ce conține în to
talitate deopzitul. Atunci cum poate 
fi găsit un echipament ? Am reținut 
procedeul : Cînd ai nevoie de o 
piesă te urci în cabina macaragiului 
și „survolezi" de cîteva ori suprafața 
de depozitare. Dacă ai noroc o gă
sești. Dacă nu. se comandă de ur
gență la furnizor, care trebuie să 
răspundă prompt fiindcă este vorba 
de Rovinari.

O situație nefirească, care persistă 
de ani de zile. Actuala conducere 
a întreprinderii a încercat să ofere 
unele explicații cu privire la acest 
subiect. Se invocă motivul că incă 
din faza de proiectare a termocen
tralei nu s-a prevăzut un depozit 
corespunzător. în prezent se încearcă 
unele retușuri timide. Și consecința 
este vizibilă. Un lucru se cuvine 
amintit : ultima capacitate la această 
centrală a intrat în 1979. în decurs 
de opt ani nu s-a putut găsi nici o 
soluție pentru depozitarea pieselor ? 
La Rovinari nu s-a dus lipsă de con
troale. de îndrumări din partea con
ducerii Ministerului Energiei Elec
trice, a organelor locale de partid. 
Nimeni să nu fi văzut depozitul 
aflat la 50 metri de sala mașinilor ? 
Greu de crezut. Desigur că soluțio
narea problemelor legate de func
ționarea termocentralei la capacita
te trebuie să ocupe un loc prioritar, 
dar nu pot fi neglijate aspectele 
aduse în discuție care în ultimă 
instanță contribuie și ele la atin
gerea aceluiași scop. Așteptăm o 
intervenție promptă și eficientă 
pentru a curma această stare 
necorespunzătoare, pentru a aduce 
lucrurile pe făgașul lor normal și a 
întrona spiritul gospodăresc în ad
ministrarea unor importante valori 
materiale.

avut pentru început o dis
cuție cu directorul institu
tului. dr. ing. Corneliu Ri- 
zescu, rugîndu-1 să ne
prezinte, 
direcțiile 
orientate 
cercetare

înainte de toate, 
în care sînt 
tematicile de 

ale institutului.
— Activitatea noastră 

este orientată spre tradu
cerea în viată a documen
telor programatice ale 
Congresului al XlII-lea al 
partidului cu privire la 
asigurarea otelului și alia
jelor speciale necesare eco
nomiei intr-o gamă mult 
diversificată, cu grad 
avansat de prelucrare și 
condiții deosebite în ceea 
ce privește nivelul carac
teristicilor fizico-mecanice 
și al structurii. Aceste o- 
biective fac parte dintr-un 
amplu program a cărui în
făptuire se bucură de 
sprijinul și îndrumarea 
permanentă a Comitetului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie, personal din 
partea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Colaborarea 
strinsă între cercetarea 
metalurgică și proiectarea 
tehnologică de profil, cu 
specialiști din fizică, chi
mie, construcții de ma
șini și, mai cu seamă, 
cu cadrele tehnico-mgine- 
rești din unitățile metalur

MEREU CU UN PUS MINTEA
CERINȚELOR PRODUCȚIEI

însemnări de Ia Institutul 
de cercetări metalurgice

întrecerea socialistă dintre 
institutele de cercetări, re
ținem : pentru fiecare leu 
cheltuit în activitatea de 
cercetare rezultă în pro
ducție un efect economic 
de 12 lei. Și, de aseme
nea. producția realizată în 
industria metalurgică si si
derurgică cu aportul cerce
tării se ridică la pcjte un 
miliard de lei pe an Sint 
cifre care prin ele însele 
vorbesc despre valoarea 
muncii la I.C.E.M.. de fap
tul că în laboratoarele aces
tei unități de cercetare nu 
se face deloc economie la 
o materie primă mai sub
tilă. invizibilă, dar absolut 
necesară producerii oțelu
lui : inteligența. Creația 
tehnico-științifică pe care 
sîntem înclinați să ne-o 
reprezentăm ca pe o acti
vitate misterioasă, desfă
șurată sub forma uncr 
neașteptate revelații, are 
aici un caracter continuu 
și firesc, asemenea celor
lalte îndeletniciri cotidie
ne. în momentul de față, 
îin cele 12 laboratoare ale 
institutului se lucrează, in
dividual sau în colectiv, la 
rezolvarea a peste 300 de 
teme de cercetare, .contri
buția lor la producția in
dustriei metalurgice ur- 
mind — în cazul unei reu
șite depline — să se du
bleze fată de anul prece
dent. Și reușita va fi. fără 
îndoială, deplină, deoarece 
și pînă acum' cercetătorii 
I.C.E.M.-ului au dat dova
dă de inventivitate si spi
rit practic în realizarea 
unor noi tipuri de oteluri 
și aliaje speciale pentru 
industriile de virf. în con
ceperea unor tehnologii

realizate în lume doar de 
cîtiva producători consa- 
crati. Oțelurile produse în
corporează cele mai noi 
tehnologii, cum sint tehni
ca vidului în etapele de 
elaborare primară, retopi
rea electrică sub strat de 
zgură sau în vid ca etapă 
de topire secundară, res
pectiv extrudarea ca pro
cedeu de deformare plasti
că. Calitatea materialelor 
realizate este caracteriza
tă prin niveluri înalte de 
puritate. reproductibilita- 
tea caracteristicilor me
canice. rezistentă ridicată 
la oboseală etc".

De Ia șeful laboratorului 
de metalurgie fizică, dr. 
ing. Traian Dumitrescu, 
aflăm că în programul de 
muncă al acestui colectiv 
figurează cercetări în ve
derea asimilării unor ma
teriale necesare economiei 
naționale pentru elimina
rea importurilor, printre 
care : produse plate pen
tru industria nucleară, 
sîrme de foarte înaltă re
zistență pentru industria 
de autoturisme, benzi în
guste ■ pentru industria 
chimică ș. a. O altă direc
ție de cercetare care stă 
in atenția laboratorului 
constă in fundamentarea 
tratamentelor termioe ne
cesare asimilării sortimen
telor de materiale speciale 
destinate industriei petro
liere, pentru producția de 
echipamente energetice și 
altele.

Colectivul laboratorului 
de aliaje speciale, arată ing. 
Petre Marcu, abordează 
probleme de o complexita
te deosebită, permitted rea-

t
lizarea pentru prima data 
în țară a unor produse sau 
procedee la nivel mondial. 
Astfel. în cadrul laborato
rului se studiază noi pro
cedee de purificare prin 
filtrare a aliajelor primare 
sau secundare de aluminiu 
în scopul eliminării impu
rităților gazoase. oXidice, 
sau de sodiu din metalul 
topit, realizarea — in co
laborare cu unități ale in
dustriei electrotehnice — 
a unor noi sortimente de 
materiale cu dilatare con
trolată, cu proprietăți 
termoelectrice deosebite 
in scopul diminuării in 
continuare a importurilor.

Remarcabile sint si rea
lizările celorlalte labora
toare. „Implicarea directă, 
nemijlocită și promptă în 
problematica economica de 
cea mai mare actualitate, 
ne spune dr. ing. Constantin 
Ionescu, director adjunct 
științific al institutului, 
este întemeiată pe strînsa 
și complexa colaborare cu 
IPROMET, cu marile com
binate siderurgice ale tării, 
cu unitățile care con
struiesc și modernizează 
întreprinderile siderurgice, 
cu o serie de întreprinderi 
din ramura construcțiilor 
de mașini și electrotehni
cii. cu un mare număr de 
unități de cercetare de di
ferite profiluri. în acest 
fel am reușit, de cele mai 
multe ori. să diminuăm 
considerabil nu numai in
tervalul de timp necesar 
implementării rezultatelor 
cercetărilor în activitatea 
productivă, ci și cel afec
tat activității propriu-zise 
de cercetare. Mă voi rezu
ma la un singur exemplu, 
ce constituie, de altfel, și 
un record de operativitate 
în activitatea noastră. La 
începutul acestui an am 
primit din partea secre
tarului general al partidu
lui sarcina realizării ote
lurilor necesare construc
ției echipamentelor ener- 
getioe. în acest scop, pen
tru creșterea fiabilității 
instalațiilor s-a pus pro
blema realizării unui stand 
de încercare a registrelor 
de țevi. Prin colaborarea 
cu Institutul de oeroetare 
științifică și inginerie teh
nologică, pentru echipa
mente energetice, cu în
treprinderea de țevi „Re
publica" și întreprinderea 
„Vulcan" au fost realiza
te în circa 90 de zile oțe
lul necesar, țeava respecti
vă — ce a constituit o 
prioritate a industriei me
talurgice, cît și echipa
mentul necesar".

Institutul de cercetări 
metalurgice din București 
se înscrie, prin întreaga lui 
activitate, pe traiectoria 
avintată a științei si teh
nicii românești. Specialiș
tii care lucrează aici sint 
angajați într-o entuziastă 
și permanentă acțiune pen
tru ridicarea metalurgiei 
românești pe trepte calita
tiv superioare, contribuind 
astfel la progresul necon
tenit al economiei na
ționale.

Vlaicu RADU

întreprinderea „Laminorul" din Brăila. Aspect de la pupitrul de comandă al laminorului nr. 2
Foto : E. Dichiseanu

ÎN ACTUALITATE - FURA JELE

0 demonstrație
Județul Mureș a obținut, în ulti

mii ani, rezultate bune în dezvolta
rea zootehniei. Să notăm, între al
tele, faptul că acest sector deține 
acum o pondere de 52 la sută in to
talul producției agricole. Și in ce 
privește încărcătura de animale la 
100 hectare teren agricol situația se 
prezintă bine, revenind 120 unități 
vită mare in I.A.S. și 54 în sectorul 
cooperatist. în ceea ce privește pro
ducția de lapte, se estimează că se 
vor realiza în acest an circa 3 00O li
tri. în medie, de fiecare vacă în sec
torul de stat.

(Cooperativa agricolă Sintana de 
Mureș este una din unitățile care 
are cea mai mare încărcătură de 
animale din cadrul consiliului agro
industrial Tîrgu Mureș. Ea deține 
1 348 taurine, din care 634 — efec
tivul matcă. Baza furajeră este asi
gurată de cele 120 hectare pășuni 
în raza comunei, iar in arabil cul
tivă 64 hectare cu leguminoase (lu- 
cernă și trifoi), 25 hectare — cu ră- 
dăcinoase. 20 hectare — cu sfeclă 
furajeră, 5 hectare — cu gulii fura
jere, restul constituindu-I ierburile 
cultivate și porumbul siloz în ogor 
propriu. Aceste suprafețe, în gene
ral, nu sint nici mai mari, nici mai 
mici decit în alte unități cu o încăr
cătură de animale și condiții clima
tice asemănătoare. Dimpotrivă. 
Dacă e să o raportăm exclusiv la 
suprafața pășunabilă (peste 10 ca
pete taurine la hectar) în raport cu 
alte unități, încărcătura de animale 
este chiar foarte mare. în pofida 
acestui lucru, la cooperativa agri
colă Sîntana de Mureș animalele 
sînt furajate cu rații in funcție de 
producțiile planificate. Explicațiile 
sînt mai multe. Aici se acordă o 
mare atenție ingrijirii sistematice a 
pajiștilor și organizării rationale 
a pășunatului. Pentru început, re
ținem aprecierea inginerului Marin 
Chioreanu. șeful fermei zootehnice: 
„Cu o pășune lăsată in voia soartei

care arată și vecinilor că se poale dacă vrei!
și un pășunat «de-a valma»-, la în- 
timplare, ar fi însemnat ca în peri
oada verii, să ne epuizăm nu numai 
toate rezervele de masă verde, ci in 
mare parte și alte resurse".

Calculele specialiștilor arată că 
pajiștile bine întreținute asigură atit 
fin de bună calitate pentru perioada 
de stabulatie, cit și iarbă din abun
dentă pe pășuni in timpul verii. Ca 
urmare, la C.A.P. Sintana de Mu
reș; sporul mediu în greutate reali
zat zilnic la tineretul bovin se ri

grosiere in valoare de 117 000 lei, la 
care se adaugă 17 tone fin luat cu 
împrumut din alte unități. De ce 
fin din altă parte și nu din produc
ția proprie ? Pentru că unitatea nu 
a reușit să-și asigure decit 359 tone 
fin din necesarul de 693 tone pre
văzut, nerealizări consemnînd și la 
celelalte sortimente. Cauzele sînt 
cunoscute. Conducerea unității nu a 
acordat, în ultimii ani, atenția cu
venită întreținerii celor aproape 100 
hectare de pășuni. Că acest lucru 
nu s-a făcut denotă și situația dindică la 500—600 grame. Sporește, an'

FAȚĂ IN FAȚĂ DOUĂ UNITĂȚI AGRICOLE 
DIN JUDEȚUL MUREȘ

de an, și cantitatea de lapte livrată 
la fondul de stat. Sînt rezultate bune 
dacă avem in vedere că in timpul 
pășunatului îngrijirea unui animai nu 
costă decit 4.50 iei pe zi. în 1986 
litrul de lapte a fost obținut cu 
3,55 lei, urmînd ca în acest an să 
fie realizat cu numai 3.02 lei. Fap
tul că această unitate asigură în tot 
cursul anului o bună furajare a ani
malelor are și o altă explicație : 
obținerea unor producții constant 
bune in sectorul vegetal, care-i per
mite utilizarea pe scară largă. în 
locul finului, a subproduselor din 
acest sector, ca și a nutrețului însi- 
lozat de bună calitate. înnobilat cu 
melasă, lactofil, calciu furajer și 
alte adaosuri realizate în județ.

Este adevărat, și unitatea vecină 
— cooperativa agricolă Pănet — are 
o mare încărcătură de animale : 
1 058 capete taurine, din care 320 
efectivul matcă. Dar producția zoo
tehnică și eficienta acesteia sint 
scăzute. Explicabil de ce. Unitatea 
cumpără anual cantități mari de fu
raje. Bunăoară, pentru stabulația 
anului 1986—1987, C.A.P. Pănet a 
cumpărat fin, furaje însilozate și

aoest an. Deși cooperativa agricolă 
are în stoc peste 2 000 tone gunoi de 
grajd, pe pășune nu s-a dat nici un 
kilogram de îngrășăminte organice. 
Urmarea ? Cu toate că a cumpărat 
furaje, nu s-au asigurat decît 800 000 
unități nutritive, față de 1,7 milioane 
unități nutritive, necesare pentru 
realizarea producțiilor planificate. 
Nu este de mirare că, în primele 
luni din acest an, unitatea a rea
lizat o producție de lapte marfă doar 
cu oeva mai mult de jumătate față 
de cea planificată, iar sporul zilnic in 
greutate a scăzut cu 40 grame fată 
de aceeași perioadă a anului trecut.

Cum gîndește să acționeze condu
cerea unității din Pănet pentru ca 
în acest an să realizeze cantități 
mai mari de furaje ? „Cele 120 hec
tare teren arabil le cultivăm cu tri- 
foliene, sfeclă și gulii furajere, po
rumb siloz și alte plante cu valoare 
ridicată — ne spune Iosif Ban. in
ginerul-șef al cooperativei agricole. 
Concomitent cu măsurile luate în 
vederea folosirii intensive a pășunii 
și parcelarea ei judicioasă, am cal
culat că la producția estimată în 
sectorul vegetal vom putea realiza

cel puțin 700 tone siloz de cea mai 
bună calitate. Am format, de ase
menea. o echipă specială de cosași, 
care să adune tot ce poate fi depo
zitat în vederea asigurării necesaru
lui de fin".

Există speranțe indreptățite că șl 
la Pănet lucrurile în zootehnie se 
vor îndrepta pe un făgaș bun. Ră- 
mîne doar să așteptăm faptele.

Situațiile de mai sus arată con
vingător că, pentru asigurarea 
unor cantități cit mai mari de fin, 
există încă, în fiecare unitate agri
colă, mari rezerve nevalorificate. 
Aceasta se referă. în primul rind, 
la modul în care conducerile uni
tăților agricole înțeleg să stringă 
și să depoziteze toate resursele de 
furaje de care dispun. Ce se poate 
spune în această direcție ? Situația 
„la zi" arată că. pe ansamblul ju
dețului, coasa I la plantele furaje
re cultivate a fost efectuată pe 
toate cele 16 025 hectare, fiind de
pozitate sub formă de siloz 33 000 
tone — 82 la sută din programul 
lunilor mai și iunie. Rămase în urmă, 
sint insă tinetele naturale, unde, in 
seara zilei de 29 iunie, prima coasă 
nu era efectuată decît pe 25 500 
ha din cele 41 200 ha planificate — 
62 la sută din plan. Această intir- 
ziere a făcut ca si cantitatea de fin 
depozitată — 30 500 tone — să nu 
reprezinte decit 40 la sută din pro
gramul lunilor mai — iunie. Sint 
însă o serie de unități agricole, cu 
mari efective de animale, în care 
recoltarea furajelor este cu mult 
sub media județului. Este o si
tuație cu atit mai de neînțeles cu 
cit aceste, unități -sint situate in 
zona montană și submontană a ju
dețului — adică in „țara finului", 
acolo unde ploile, condițiile natu
rale favorizează an de an existența 
unei vegetații abundente, in măsu
ră să umple cămările zootehniei.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"



PAGINA 4 SCÎNTEIA - miercuri 1 iulie 1987

Pentru afirmarea ideologiei revoluționare in confruntarea contemporanii de idei
Reactivarea unor concepții iraționaliste 
în societatea capitalistă contemporană (i)

Casa a'e cultura a sindicatelor din Vaslui Foto : Agerpres

Exigențele vieții artistice

Pe fondul extinderii fenomenelor de criză in 
structurile economico-sociale ale lumii capita
liste și al intensificării confruntărilor ideologice 
în interiorul acestei societăți, poate fi constatată 
în ultimele decenii o reactivare a concepțiilor 
iraționaliste în gîndirea socială, concepții care 
au pregătit terenul afirmării în viața politică a 
unor poziții reacționare, de dreapta. Tendințele 
reînnoite de a cultiva iraționalul în gîndirea 
contemporană se exprimă in tezele indetermi- 
niste din filozofia istoriei și a științei, in gustul 
pentru biologism și organicism in teoria socială 
— prezent qzi în diverse orientări precum „noua 
dreaptă" și sociobiologia — în încercările de 
fundamentare a unor viziuni fideiste despre 
lume, îmbinate cu punerea în cauză a științei, 
cu răspîndirea unor concepții pesimiste, apo
caliptice despre viitorul omenirii, precum și - 
nu mai puțin semnificativ — în promovarea unui 
anticomunism fanatic și violent, activat astăzi 
nu numai în direcția denigrării realităților so
cialismului, ci și în lupta împotriva forțelor 
progresiste și democratice din țările capitaliste. 
Referindu-se la aceste manifestări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia faptul că nu tre
buie să se uite nici un moment învățămintele 
istoriei, care ne arată că atacurile împotriva 
socialismului și comunismului au constituit în
totdeauna o parte a politicii de lichi
dare a cuceririlor democratice, a drepturilor 
popoarelor. „Astăzi, în lumea capitalistă, arăta 
secretarul general al partidului, tini din nou

scoase la lumina zilei, sub o formă modificată, 
vechile teorii infrinte și compromise la timpul 
lor, cu scopul de a crea confuzii in rindul 
diferitelor pături sociale, de a ascunde racilele 
orinduirii burgheze ți a dezorienta pe cei care 
caută un drum nou in evoluția societății".

Afirmat, așa cum este cunoscut, la sfîrșitul 
secolului trecut ca o modalitate de respingere 
a filozofiei raționaliste a luminilor și a dialecti
cii raționaliste hegeliene și apoi a celei 
marxiste, ca o formă de respingere a explica
țiilor știihțifice și deterministe asupra lumii, 
iraționalismul filozofic modern s-a afirmat in 
perioada care a urmat ca o trăsătură distinc
tivă a multora dintre concepțiile filozofice 
burgheze, in epoca interbelică, iraționalismul 
avea să constituie, după cum este cunoscut, 
suportul ideologic al orientărilor fasciste, al 
concepțiilor rasiste și al celor revanșarde ale 
cercurilor celor mai reacționare ale burgheziei. 
Aceleași tendințe iraționaliste din gîndirea 
socială au pregătit în ultimele decenii terenul 
afirmării în gîndirea burgheză contemporană a 
unor noi poziții reacționare, conservatoare și 
neoconservatoare.

Realitatea istorică a lumii contemporane, 
conținutul confruntărilor ideologice din lumea 
de azi atestă, pe de altă parte, influența tot 
mai puternică în planul transformărilor din 
viața socială și din gîndirea epocii a forțelor 
progresului și democrației, a concepției revolu
ționare despre lume. „Ideile socialismului, ale

IMPLICAȚIILE SOCIALE ALE RESPINGERII 
VALORILOR CUNOAȘTERII

ION FLOREA : Recrudescența 
diverselor forme ale iraționalismului 
în gîndirea și în viața societății 
capitaliste contemporane constituie 
— în planul ideilor și al mentalități
lor — o reflectare a crizei acestei 
societăți. Ea este expresia unei crize 
de raționalitate a societății burgheze, 
a ascuțirii contradicțiilor ei antago
niste. a crizei valorilor și idealurilor, 
a pierderii încrederii în progres și 
in știință, fundamentată anterior pe 
filozofia si ideologia raționalistă din 
perioada de ascensiune a burgheziei. 
Iraționalismul pune sub semnul în- 
trebării valorile cunoașterii si acțiu- 
nii raționale, ale explicației științi
fice. deterministe, justifică arbitra- 
riul. dominația, inegalitatea. El ape- 
lează în plină epocă a revoluției teh- 
nico-stiintifice la modalități de cu- 
noastere extraraționale. la intuiție 

'< si credință, justificînd fideismul și 
diversele forme de misticism.

Unii reprezentanți ai „teoriei cri- 
jȘ tice a societății", precum Herbert 
u Marcuse, înlăturînd masca pretinsei 
’ . raționalități a societății capitaliste 

contehiporane, au devăluit iraționali- 
iv. tatea ei. definită. între altele, prin- 
J' tr-o „productivitate represivă", prin- 

tr-un progres căruia i se asociază 
V- întărirea dominației, frinarea dezvol- 

tării libere a indivizilor. Capitalis- 
mul. considera Marcuse, lărgește ca- 

, drele alienării morale, ale manipu- 
1 lării conștiinței, distruge natura prin 
' epuizarea resurselor ei și prin polua- 
iv rea mediului ambiant, determină fo- 

losirea cuceririlor tehnico-stiințifice 
împotriva aspirațiilor firești ale oa
menilor, este o societate care își men
ține pacea internă „numai datorită 
veșnicei amenințări cu războiul". 
„Paradoxurile amintite — scria 
Marcuse — exprimă iraționalitatea 
istorică a societății capitaliste de 

(î astăzi".
O serie de concepții filozofice apă

rute în ultimul timp, precum „noua 
filozofie" si „noua dreaptă", impreg- 

f nate de iraționalism, sînt expresia 
directă a acestei crize de rațio- 

:: nalitate într-o societate lipsită de 
perspectiva viitorului. Iraționalismul 
„noii filozofii" constă, de pildă. în 
absolutizarea puterii dominatoare a 

f statului, a neputinței omului și a 
claselor în fata acesteia. Iraționalis
mul „noii filozofii" rezidă totodată 
în nihilismul valoric. în respingerea 

ț oricărui proiect pozitiv, și acest nihi
lism absorbant este îmbinat cu un 
anticomunism virulent, exprimat in
tr-un limbaj rudimentar, care anu
lează orice experiență, orice perspec
tivă pentru un viitor mai bun al 
omului și omenirii.

Spre deosebire de „noua filozofie", 
care pare să respingă în genere 
orice valoare și ideal, „noua dreap
tă" apără de această dată în mod 
deschis poziții antidemocratice, este 
o concepție îndreptată împotriva 
idealului egalității, exprimă deschis 
opțiunea pentru o societate opusă 
valorilor democratice, pentru care 
au luptat generații de-a lungul isto
riei. Iraționalismul „noii drepte" se 
exprimă în viziunile biologiste în 
interpretarea omului (pentru a legi
tima inegalitatea dintre oameni). în 
negarea determinismului istoric și 
a oricărui sens și progres al istoriei, 
ca și prin propovăduirea idealului 
întoarcerii la structurile șl miturile 
Europei epocii sclavagiste, bazate pe 
o inegalitate și subordonare . clară 
între clase și categorii sociale. 
„Noua dreaptă" îmbracă aceste ele
mente de iraționalism în haina scien
tismului. a „încrederii" în știință. în 
cultură si în valori, militînd pentru 
ameliorarea „spre dreapta" a struc
turilor sociale și de putere ale so
cietății occidentale actuale.

Cele două orientări au ca trăsă
tură comună întoarcerea la un anti
comunism și antimarxism global ex
primate in termenii rudimentari ai 
perioadei „războiului rece". De altfel.
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• Cuibul de viespi : FEROVIAR 
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aceste caracteristici sînt proprii tu
turor orientărilor politice de dreapta, 
celor neoconservatoare. ca si a ce
lor neofasciste, care fac din lupta 
împotriva socialismului și comunis
mului țelul lor principal. „Nu tre
buie să trecem cu vederea — sublinia 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — fap
tul că pe plan internațional asistăm, 
in ultimul timp, la o reactivare a 
celor mai negre forțe ale reacțiunii 
și fascismului, care, sub diferite 
forme, încearcă să reînvie practi
cile și concepțiile retrograde, rasiste 
atit in viața ideologică și politică, 
cit și in activitatea socială din dife
rite țări".

GH. AL. CAZAN : A ști ce în- 
seamă si ce implicații teoretice și 
sociale are cultul iraționalului, a-I 
cerceta și a-1 supune analizei critice, 
obiective reprezintă, azi, cum a 
subliniat în repetate rînduri secre
tarul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o nece
sitate teoretică stringentă, și aceasta 
cu atît mai mult cu cit iraționalis
mul, ca oricare altă filozofie de 
altfel, nu se vrea doar o specie a 
teoriei suficientă sieși si închisă în 
sine, ci si o încercare de cucerire a 
conștiințelor si o aspirație de a se

ANACRONISMUL ISTORIC 
AL CONCEPȚIILOR IRAȚIONALISTE

ALEXANDRU BOBOC : Iraționa
lismul s-a definit istoricește mai 
întîi ca o reacție față de cunoașterea 
abstractă, punînd sub semnul între
bării capacitatea rațiunii umane de 
a avea acces Ia fondul realității și 
supralicitînd rolul unor factori extra- 
raționali, afectivi ca „trăire", „in
stinct". „voință" ș.a. Era vorba ini
tial. către sfîrșitul veacului trecut, 
și de o critică îndreptățită a ima
ginii raționaliste și intelectualiste a 
concepțiilor despre om, cunoaștere 
științifică și cultură, concepții unila
terale prin neglijarea complexității 
fenomenului uman, a dimensiunilor 
efectivă si volitivă ale omului. O ast
fel de critică s-a transformat însă 
repede în refuz al „raționalității 
științifice", al cunoașterii conceptuale 
și al valorilor umaniste pozitive ale 
culturii burgheze din epoca libera
lismului si a spiritului democratic 
ce a însoțit ideologiile revoluțiilor 
burgheze și burghfezo-democrate. 
Obiecte de critică au devenit chiar 
idealul clasic al omului (bazat pe 
ideea de armonie și echilibru valo
ric) șl valoarea științei.

De fapt, afirmarea raționalității 
științifice în gîndirea contemporană 
a condus treptat la ideea mai mul
tor tipuri de raționalitate : istorică, 
dialectică, tehnologică ș.a. înțele
gerea raționalității în contextele ei 
concrete de cunoaștere sau de acțiu
ne (în știință, filozofie, istorie, în 
acțiunea socială etc.) a declanșat ca 
atare un proces de pluralizare a 
acesteia (prin descrierea și analiza 
mai multor tipuri de raționalitate) 
ca formă de ieșire din criza declan
șată de considerarea rațiunii în se
colele XVIII și XIX ca o entitate 
abstractă, supraistorică.

„Iraționalismul" însuși, ca reacție 
față de optimismul teoretico-gno- 
seologic și ca modalitate de refuz a 
instituirii valorilor de tip clasic, 
capătă treptat forma plurală. Căci 
una este iraționalismul „clasic" (sub 
aspectul trăirii valorice, al fondului 
valoric afectiv al persoanei umane) 
și alta este iraționalismul promovat 
de „noua filozofie" sau de filozofia 
„noii drepte", la care s-au făcut re
feriri aici, concepții care, așa cum 
este cunoscut, refuză planul teoriei

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(14 75 46, sala Schitu Măgureanu) : 
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Diminea
ță pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Paralele 11- 
terar-muzicale — 18,30

cinema 

impune direcțional în viața socială, 
politică. în cea cultural-spirituală și 
chiar în cea economică.

A-1 considera o simplă întîmplare 
a filozofiei este o eroare, ignorarea 
iraționalismului puțind avea, cum au 
demonstrat evenimentele perioadei 
interbelice, consecințe dintre cele 
mai nefaste. Subliniem acestea în- 
trucît sînt manifeste adesea atari 
poziții de „liniștire" a reacției cri
tice față de manifestările iraționa
lismului în gîndirea și în viața so
cială a lumii capitaliste contempo
rane, poziții care consideră de ase
menea neofascismul. și în general 
mișcările de dreapta, ca nesemnifi
cative, lipsite de importanță, ca 
unele care, neavind deocamdată o 
largă audiență, trebuie lăsate să se 
manifeste. Este vorba aici de o 
mentalitate păgubitoare, care lasă 
nedescoperite cauzele proliferării 
iraționalismului, trecerile lui în po
litică, alianțele sale cu orientări poli
tice antidemocratice, antimarxiste și 
anticomuniste. Orice minimaliza
re a iraționalismului, de fapt a 
iraționalismelor contemporane, fa
vorizează proliferarea lor. Să ne gîn- 
dim, iarăși, la felul în care fascismul 
a_ „preluat" alogismul iraționalist 
făcînd din el cîrja justificării atîtor 
mituri ruinătoare, cum a fost cel al 
supraomului, al elitei, al morții, al 
distrugerii etc., care aveau să pună 
în pericol în cele din urmă valorile 
democratice în chiar forma lor 
burgheză.

ca atare, cu viză directă la teoria 
marxistă și la socialismul științific.

Reprezentanții „noii drepte" (Alain 
de Benoist, de pildă) refuză chiar 
ideologiile egalitare burgheze și de
mocrația „clasică" instituită cîndva 
prin revoluțiile burgheze. Antiegali- 
tarismul și antidemocratismul, antico
munismul orientării amintite merg 
pînă la negarea progresului și 
sensului istoriei, chiar a proiectului 
uman de tip existențialist, care se 
afirmase prin accente critice la adre
sa fenomenelor de înstrăinare din 
societatea capitalistă contemporană.

GH. AL. CAZAN : Iraționalismul 
s-a relevat încă de la începuturile 
sale ca o ontologie subiectivistă, ca 
o gnoseologie in general intuiționis- 
tă, iar pe planul doctrinei morale 
fie ca amoralism, fie ca voluntarism 
absolut sau, în unele cazuri (Kierke
gaard). ca apologie a păcatului, a 
spaimei, a deznădejdii. „Pornirea" 
împotriva obiectivitătii, lumii, împo
triva logicii și a rațiunii, cultul ateo- 
reticului, concomitent cu o nedisi
mulată critică a ideii egalității oa
menilor. a raselor, a popoarelor și 
un periculos atac împotriva idealuri
lor de dreptate socială îi sînt fun
ciare iraționalismului.

Exaltînd viata luată ca instinct, 
voință de putere și considerind lu
mea ca unități de voință aflate în 
luptă pentru supremație, variantele 
clasice ale iraționalismului au culti
vat, cum cultivă și azi epigonismul 
iraționalist, ideea dezordinii absolute 
în lume și a nevoii instaurării ordi
nii prin puterea distructivă. Nu ra
țiunea poate cunoaște viața, a încer
cat să demonstreze iraționalismul, ci 
intuiția, trăirea directă, simpatia, în
țelegerea opusă intelectului, conto
pirea in extaz a subiectului cu viața. 
Ele conduc fie la un pesimism to
tal, fie la o nemăsurată apologie a 
libertății absolute, aceasta din urmă 
imaginată ca posibilitate de a face 
orice, astfel incit pentru unii irațio- 
naliști totul este permis, inclusiv su
primarea semenului, distrugerea „ce
lui slab", moartea celui care nu re
zistă concurenței. Iraționalismul ex
primă astfel nu doar o poziție anti-

• Pistruiatul III î MIORIȚA (14 27 14)
— 9;*  11; 13; 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30;
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® O zi Ia București : COTROCENI 
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• O farsă pentru cuscru s PRO
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independenței și progresului, sublinia in acest 
sens tovarășul Nicolae Ceaușescu, se afirmă cu 
tot mai multă putere, in ciuda greutăților, o 
încercărilor forțelor retrograde de a ține in 
loc mersul istoriei."

Pornind de la aceste trăsături ale confruntării 
contemporane de idei, de la forța și viabilitatea 
concepției revoluționare, ale cărei adevăruri 
generale sînt confirmate pe deplin de descope
ririle științei contemporane și, în genere, de 
progresul cunoașterii vieții sociale, se eviden
țiază azi tot mai puternic faptul că teoria 
revoluționară dispune de puternice argumente 
pentru a combate convingător noile concepții 
iraționaliste, pentru a ridica la un nivel tot mai 
înalt activitatea ideologică proprie și a asigura 
astfel afirmarea plenară în gîndirea contem
porană a concepțiilor înaintate, revoluționare 
despre lume.

In spiritul acestor cerințe ale desfășurării 
unei ample activități de clarificare politico- 
ideologică, de combatere argumentată, în cu
noștință de cauză, a pozițiilor ideologiei 
burgheze, redacția noastră a organizat o dezba
tere a problematicii teoretice și ideologice le
gate de recrudescența iraționalismului în teoria 
socială. Au participat prof. univ. dr. Ion FLOREA 
de la Academia de partid pentru învățămînt 
social-politic, prof. univ. dr. Alexandru BOBOC 
și prof. univ. dr. Gh. Al. CAZAN de la Uni
versitatea din București.

umanistă, ci și interese strict con
servatoare. reacționare.

Iraționalismul, scria filozoful ro
mân Mircea Florian, este falimentul 
științei și al filozofiei, este triumful 
„existenței" pure și al „spontaneită
ții" instinctive. Eroarea lui nu rezi
dă în acceptarea iraționalului — a- 
cesta există, este real — ci în abso
lutizarea iraționalului, în transfor
marea lui în absolut, în principiu al 
lumii și in normă a comportării u- 
mane.

ION FLOREA : Desigur, nu vrem 
să simplificăm lucrurile vorbind des
pre iraționalismul contemporan. O 
serie de gînditori iraționaliști au a- 
tras atenția asupra și au analizat as
pectele iraționale reale ale existen
tei in genere, ale celei umane și so
ciale în speță, așa cum au făcut-o în 
operele lor unii reprezentanți ai fi
lozofiei vieții, ai antropologiei exis
tențialiste, ai filozofiei valorilor și 
culturii sau ai filozofiei istoriei.

Insatisfacția în fața unei raționa
lități concepute rigid și a unui ra
ționalism determinist, mecanicist, 
absolutizator și, totodată, neînțelege
rea cerinței flexibilizării lor printr-o 
abordare dialectică a însăși rațiunii 
și cunoașterii raționale i-au împins pe 
unii gînditori ca Nietzsche și Berg
son spre îmbrățișarea unei forme sau 
alteia de iraționalism, spre absolutiza
rea dimensiunii iraționale a existen
ței și incriminarea insuficiențelor 
cunoașterii științifice raționale. A- 
cest mod de gîndire filozofic s-a ex
tins în secolul nostru în condiții so- 
ciâl-politice favorizante (mai ales în 
perioada interbelică și postbelică) și 
cunoaște astăzi o nouă dezvoltare. 
Iraționalismul fascist a constituit 
forma politică cea mai degradată și 
reacționară» a acestui mod de gîndi
re, care a călcat în picioare orice va
lori pozitive. De aceea, încercările de 
renaștere a ideologiei și practicilor 
neofasciste în zilele noastre trebuie 
respinse cu toată energia, ele fiind 
în opoziție cu interesele fundamen
tale ale omenirii, ale popoarelor cu 
tot ce au creat ca valoare cultura și 
civilizația umană.

ALEXANDRU BOBOC : Trebuie 
să precizăm că, în forme diverse, 
ceea ce. se numește „iraționalism" nu 
constituie un „curent filozofic", ci o 
anumită trăsătură a unor orientări 
de gîndire care refuză valoarea teo- 
retico-explicativă (științifică și filo
zofică îndeosebi), ca și valorile socio- 
morale instituite în forma unei table 
de valori progresiste. Tocmai de 
aceea, iraționaliștii (căci nu avem 
de-a face cu un „iraționalism", ci cu 
„iraționalisme") critică (și refuză) 
instituirea de tip socialist a valorilor 
și, pentru a contextualiza acest re
fuz, angajează sub semnul relativis
mului oricare valori ale democrației 
Si umanismului de tip clasic.

Atitudinea negativă față de dialec
tică nu face astfel decît să continue 
refuzul valorilor științei și cunoaște
rii. Este important, de aceea, să vi
zăm, in acest context al manifestă
rilor de iraționalism, și unele pero
rații despre „puținătatea" spiritului 
filozofic contemporan, despre „ne
voia" de a cultiva numai aforismul, 
eseul și nu construcția teoretico-filo- 
zofică sistematică. Să nu uităm că, 
dintotdeauna, criticii „Rațiunii" și ai 
raționalității științifice au promovat 
ideea marginalizării demersului teo
retic constructiv și cea a negării ca
pacității creatoare a rațiunii umane.

în fond, critica actuală a iraționa
lismului, a manifestărilor antiscien- 
tiste reprezintă nu numai o necesi
tate a teoriei, ci și a practicii nemij
locite a făuririi noului model uman, 
a afirmării personalității și, în gene
re, a forțelor creatoare ale omului. 
Departe de a fi o îndeletnicire de 
cabinet, „teoretică", ea devine, firin 

, forța lucrurilor, o modalitate activă 
a afirmării valorilor umane, o for
mă a prezenței și acțiunii spiritului 
revoluționar.

Dezbatere realizată de
loan STĂNESCU

• Adio, vară verde : STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 17,30
O Domnișoara Aurica : STUDIO
(59 53 15) — 19,30
• Jandarmul și jandarmerițele :
CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15,15; 
17,30; 19.30, VOLGA (79 71 26) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
O Medalion Alain Delon î PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,15; 15,45; 19.15
• Rocky I : CULTURAL (83 50 13) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18
0 Omagiu romanței — Ioana Radu î 
CULTURAL (83 50 13) — 20,15
• Mari regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,30; 14,15; 17; 
19,45
O Perimbaba, zîna bună : DOINA 
(16 35 38) — 9; 11; 13
• Program special pentru tineret : 
DOINA (16 35 38) — 15; 17; 19

Proaspătul statut de reședință de 
județ acordat municipiului Călărași 
l-a înscris rapid și aproape pe 
nepregătite pe traiectoria viguroasă 
a noului in toate domeniile. O in
dustrie de mare gabarit, insolită 
pentru luncile dunărene, a inceput 
prin a răvăși periferiile unde se 
înaltă un uriaș combinat siderurgic. 
Starea de șantier definește deplin 
timpul actual al orașului, vizibilă in 
noile cartiere de locuințe, pe străzi
le supuse unor metamorfoze lăun
trice pentru a-și putea îndeplini 
menirea lor viitoare, in activitatea 
instituțiilor și in viata cotidiană a 
oamenilor. Noul contemporan tinde 
spre geometrie urbanistică moderna, 
spre construcții aerate și spatii verzi 
eu multiple funcțiuni, realizate de 
pe acum in unele părți ale orașului, 
insă pină se ajunge aici se trece 
prin faza răsturnării bbișnuitu- 
lui, a unor inconveniente de or
din edilitar. care însoțesc orice 
schimbare spre mai bine și mai 
frumos. S-au conturat aici cîteva 
nuclee urbanistice de reală frumu
sețe. cel de pe malul Borcei fiind 
elocvent în acest sens. Se avansea
ză. cu dificultăți, dar se avansează 
In această operă de durată care va 
schimba esențial, intr-un viitor nu 
prea îndepărtat, chipul orașului.

Ritmul alert al schimbărilor își 
trimite ecourile și in viata cultura
lă. Au apărut instituții noi de nivel 
județean : muzeul, biblioteca, altele 
si-au amplificat activitățile. Oame
nii intuiesc orizonturile noi deschise 
manifestărilor spirituale și se stră
duiesc să și le apropie. Responsa
bilii culturali, comitetul județean de 
cultură si educație socialistă dove
desc receptivitate, depășind cadrul 
local pentru a se înscrie îh Circuitul 
national. Se caută tradițiile si se 
intensifică eforturile de adaptare la 
cerințele actuale. Se iese in lume 
cu mult curaj. Unul din aceste sem
ne de dată foarte recentă a îmbrăcat 
forma unui concurs interjudetean al 
muzicii ușoare. „Flori de mai". în
tâmpinat cu mare interes si organi
zat minuțios de forurile locale, care 
au folosit o experiență ceva mai 
veche prilejuită de concursurile de 
reportaje și fotoreportaje „Alexan
dru Sahia", sau de concursul de mu
zică populară „Călărași — pămin.t 
de aur". O serie de acțiuni de cu
prindere județeană, cum sînt „Luna 
culturii cinematografice". „Zilele fil
mului pentru pionieri și școlari", 
„Săptămina culturii si educației so
cialiste". „Zilele bibliotecii județe
ne". activitatea permanentă a cena
clului literar „Albatros" dau conti
nuitate manifestărilor din cadrul 
Festivalului national „Cântarea 
României" si antrenează permanent 
numeroși participant! la o viată cul
turală activă. Se fac eforturi pentru 
dezvoltarea bazei culturale, a înzes
trării tehnice : în ultimul timp toate 
așezămintele culturale din județ au

ATELIERELE ȘCOLARE
si formarea viitorilor

Faptul că Liceul industrial nr. 2 
din Cugir este situat chiar in 
fata uneia dintre porțile de in

trare în întreprinderea mecanică 
din localitate are și o altă semnifi
cație decît aceea a simplei vecină
tăți. Liceul reprezintă principala 
sursă de asigurare și împrospătare a 
forței de muncă din marea între
prindere constructoare de mașini. 
Majoritatea efectivului unității pro
vine de pe băncile Liceului indus
trial nr. 2. Mai corect ar fi să spu
nem : din atelierele și laboratoarele 
liceului. Pentru că această unitate 
școlară dispune de o puternică bază 
materială proprie : 2 ateliere de 
strungărie într-o hală de 1 200 mp, 
4 ateliere de lăcătușărie într-o altă 
hală cu o suprafață construită de 
400 metri pătrați ; 4 cabinete de spe
cialitate tehnică (tehnologia prelu
crării prin așchiere, mașini și utilaje, 
desen tehnic, orientare profesională), 
2 laboratoare create de curînd in 
profilul electromecanic și rezistențe.

„Această dotare a. fost realizată cu 
sprijinul deosebit al întreprinderii, 
precizează prof. Ioan Munteanu, di
rectorul liceului. Aceasta ne permite 
efectuarea in cele mai bune condiții 
a activităților didactice, apropiate, 
dacă nu 'chiar identice cu cele exis
tente în întreprindere. Și dotarea de 
bază a atelierelor este identică cu 
cea din întreprindere, adică de la 
viitorul loc de muncă al elevilor. 
Bunăoară, pentru prelucrătorii prin 
așchiere. orele de atelier se desfă
șoară după principiul «omul și ma
șina». An de an, 96 la sută din pro
moțiile liceului trec drumul și se an
gajează in întreprindere".

Directorul liceului ne mărturisește 
că aici se face totul pentru alegerea 
și însușirea profesiei, tinînd seama 
de aptitudini, dar și de rigoarea pe 
care o impun programa școlară și 
exigentele întreprinderii, unitate re
cunoscută pentru nivelul înalt al 
pregătirii profesionale a muncitori
lor săi. Testările de aptitudini și 
prezentarea profesiei prin produse 
și aplicații caracteristice, realizate 
în cabinetul de orientare școlară 
(primul care a luat ființă în jude

fost dotate cu statii de radioficare, 
radiocasetofoane. aparate de proiec
ție etc.

Din această perspectivă, zestrea 
culturală nu satisface dqcit partial 
nevoile reaje ale municipiului. Un 
club al tineretului și o casă muni
cipală de cultură sînt chemate să 
susțină o viață culturală vie. s-o 
îmbogățească continuu, pe măsura 
necesităților in creștere ale oameni
lor. în jurul casei de cultură s-au 
grupat principalele forte artistice 
ale municipiului și spre aceasta se 
îndreaptă și solicitările de îndru
mare metodică ale celorlalte așeză
minte culturale din județ. Directorul 
casei de cultură. Ilarie Iordache, are

temeiurile sale să se arate mulțu
mit de felul în care decurg activită
țile. Cu o sală de spectacole de 300 
locuri, cu spatii împrumutate de 
prin alte localuri, s-a reușit să se 
mențină și să se sporească o activi
tate cultural-artistică remarcabilă.

După toate semnele, zona cea mai 
efervescentă si mai stabilă, in a- 
ceiași timp, pare a fi viata muzica
lă. Probabil existenta unei tradiții 
in acest domeniu a. influențat hotă- 
ritor o atare evoluție. De trei sfer
turi de veac corul „Freamătul" a 
devenit un reper exemplar. Sub 
conducerea dirijorului Dumitru Bu- 
zatu. corul prezintă un bogat reper
toriu de lucrări clasice si moderne, 
prelucrări folclorice si cântece revo
luționare. Alături de acesta, corul 
„Camerala Danubii", dirijat de 
Gheorghe Oprea, grupul vocal-in- 
strumental. ansamblul de cintece si 
dansuri „Balada Dunării" au făcut 
o adevărată scoală de muzică de 
mase. Laureate ale multor con
cursuri. aceste formații trăiesc si au 
ecou viu in inimile ascultătorilor 
prin vocile unor pasionați precum 
Ion Mihalache. învățător. Neagu 
Zamfir, cazangiu. Licea Stere, pen
sionar. Cluceru Marcel, muncitor. 
Florica Dobre. educatoare, sau eleva 
Mirela Ciobanu. împreună cu grupul 
de dans tematic condus de Dumitru 
Savu si formația de muzică ușoară 
„Mesaj", cu sprijinul grupului sa
tiric, al recitatorilor și soliștilor vo

țul Alba), ocupă un loc important în 
rindul activităților menite să înles
nească elevilor drumul spre profesia 
dorită. „Orele desfășurate in atelie
re. fără a diminua încărcătura lor 
metodico-didactică, oferă elevilor po
sibilitatea cunoașterii ritmului și e- 
xigențelor muncii din întreprindere, 
specifică prof. ing. Dorin Borza. Este 
importantă și realizarea planului de 
producție al liceului, care depășește 
în acest an 2,6 milioane lei, dar ur
mărind acest obiectiv nu înseamnă 
că nu acordăm o atenție deosebită 
învățării, insușirii deprinderilor de 
lucru pe mașină, autocontrolului ca
lității. Rotirea elevilor pe mașini re
prezintă. pentru activitatea din ate
lier. un principiu didactic pe care îl 
respectăm".

Producția liceului, programată pe 
bază de contract cu unitatea tutela
ră, constă in execuția unor repere 
diverse : capace și apărători pentru 
mașini-unelte, șuruburi, suporturi 
pentru contactoare electrice și altele. 
Produse care solicită efectuarea unor 
lucrări și operații pînă la categoria 
a Ii-a, așa cum prevede programa 
școlară. Unele produse au fost ast
fel alese incit să necesite operații 
multiple, la execuția cărora să par
ticipe mai multe clase, de exemplu 
strungari și frezori.

„Atelierele liceului au devenit 
principala sursă de autodotare șco
lară, precizează prof. ing. Vasile 
Bărăbanț. în atelierele de producție 
au fost executate autodotările pen
tru atelierele electro. De exemplu, 
menghinele au fost executate după o 
idee originală, care face obiectul 
unei propuneri de invenții. De ase
menea, în ateliere se execută și apa
ratură pentru uz didactic : aparatul 
de testare a îndeminării elevilor și 
dispozitivul pentru controlul calită
ții produselor. Clasele a XII-a efec
tuează integral practica în întreprin
dere, elevii fiind repartizați pe sec
ții și mașini. Perioada respectivă 
constituie o etapă calitativ superi
oară în procesul însușirii meseriei, 
dar și un prilej de integrare profe
sională. deoarece elevii lucrează e- 

cali. toate aceste formații asigură 
la sediu sau in localitățile învecinate 
o permanentă activitate de spectacol, 
impunindu-se prin acuratețea și fru
musețea interpretării.

Dacă despre viața literară a mu
nicipiului, concentrată in jurul ce
naclului „Albatros", a scritorilor că- 
lărășeni prezenți în librării cu pro
priile lor cărți s-a vorbit adesea, un 
ioc nu mai puțin important ocupă 
activitatea teatrului popular ajuns 
la respectabila vârstă de aproape 
patru decenii și, adesea, laureat al 
concursurilor naționale. Sub condu
cerea lui Dan Mărăcinan și cu 
concursul regizorului Nicolae Simion 
de la Teatrul „Ion Creangă", reper
toriul formației a cunoscut o con
tinuă diversificare concomitent cu 
o creștere a potențialului interpre- 
ților. Profesorul Pșanu Nicolae. Eli- 
sabeta Neagu. Ilarie Iordache si alți 
pasionați mai tineri sau mai vârst
nici au jucat piese reprezentative, 
ca „O scrisoare pierdută", „A treia 
țeapă" de Marin Sorescu, „Experi
mentul" de Ion Băieșu, „Un tînăr 
pentru alții" de Mihai Constantines- 
cu ș.a., ceea ce dovedește nu numai 
temeritate in alegerea repertoriului, 
gust sigur, ci și o riguroasă organi 
zare, muncă temeinică, vocație apli
cată. în acest fel. susținerea unei- 
stagiuni permanente, cu săli pline, 
arată nu numai nivelul interpreta
tiv superior la cane s-a ajuns, ci si 
capacitatea de a acoperi nevoia de 
spectacol teatral a călărăsenilor. 
ocoliți prea mult de formațiile pro
fesioniste din Capitală sau din alte 
centre și din vina unei săli neîncă
pătoare și a unei scene greu de a- 
daptat la pretențiile unei echipe 
profesioniste. în asemenea condiții., , 
cu atit mai remarcabilă apare acti
vitatea teatrului popular de aici, ca
pacitatea lui de a se adapta cerin- | 

' telor spectacolului.
Din evantaiul de preocupări nu ' 

lipsesc acțiunile educative de răs
pândire a cunoștințelor științifice, . 
dezbaterile pe teme de actualitate, . 
simpozioanele și mesele rotunde, 
împreună cu viața de spectacol, sus
ținută preponderent c-u forțele casei 
de cultură sau cu cele existente în 
unele întreprinderi, cu activitățile 
specifice ale muzeului si bibliotecii 
se conturează un nucleu de perma
nentă emulație culturală, care se 
străduiește să-și sporească dimen
siunile și mai ales să atingă acele 
repere calitative noi impuse de con- - 
ditia de centru județean si de posi
bilitățile reale ale municipiului. Pe 
măsură ce baza materială se va dez- 
volta, e așteptată și dorită o conti
nuă amplificare a vieții culturale, , 
mai buna folosire a forțelor locale < 
și atragerea lor organizată în circui
tul de valori spirituale naționale.

Emil VASILESCU
Mihai DUMITRESCU

muncitori
fectiv în secțiile și pe mașinile unde 
se vor reîntoarce peste citeva luni 
ca muncitori. Acesta este rodul co
laborării strinse dintre întreprindere 
și liceu".

Pe lingă cei 114 absolvenți ai șco
lii profesionale angajați in producție 
încă din luna februarie a.c., liceul 
va furniza întreprinderii mecanice 
încă 71 absolvenți de la cursurile de 
zi și tot atîția de la seral. Cu aceas
ta insă obligațiile liceului nu s-au 
încheiat. Trecerea de la atelierul 
școlar la cel al întreprinderii este 
urmărită îndeaproape pe parcursul 
anului de practicant — considerat de 
conducerea liceului drept clasa a 
XIII-a — pentru a vedea modul de 
integrare în muncă. Testele referi
toare la greutățile întîmpinate oferă 
concluzii utile pentru organizarea 
activității în atelierele școlare. De 
altfel, participarea unor elevi ai li
ceului la fazele naționale și pe mi
nister ale concursurilor pe meserii 
— ultimele participări fiind la în
trecerile prelucrătorilor prin așchie
re și ale forjorilor-tratamentiști — 
certifică eficiența orelor pe care e- 
levii le petrec în atelierele liceului, 
adevărată microuzină în care însuși
rea meseriei și educația muncito
rească se îngemănează în formarea 
de cadre de calitate, dar și de oa
meni cu conștiință înaintată. Serio
zitatea și competenta muncii din ate
lierele școlare — amfiteatre ale vii
toarei profesii — asigură procesului 
de instruire, de formare a unor de
prinderi corecte de muncă o desfă
șurare însuflețită de dorința cunoaș
terii, a învățării, specifice vîrstei. 
Dacă se spun multe lucruri bune 
despre muncitorii de Ia întreprinde
rea mecanică din Cugir, să nu uităm 
că pentru aceasta merite deosebite 
revin școlii, respectiv Liceului indus
trial nr. 2 din localitate, pe porțile 
căruia, cu fiecare promoție, pășesc 
spre uzină contingente muncitorești 
apte să facă față exigentelor sporite 
ale producției.

Stefan DINICA
corespondentul „Scînteii*
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Adunări festive consacrate 
Zilei învățătorului

Ziua învățătorului — 30 iunie — 
a fost marcată in întreaga tară prin 
adunări festive organizate' pe muni
cipii, orașe, centre de comună și 
centre universitare.

Desfășurate in atmosfera de pu
ternică angajare patriotică in care 
întregul nostru popor intîmpină 
Conferința Națională a partidului, 
adunările au constituit pentru per
sonalul didactic un nou prilej de 
trecere în revistă a profundelor 
transformări revoluționare din pa
tria noastră, a remarcabilelor succe
se dobîndite pe linia perfecționării 
și modernizării invătămintului ro
mânesc. a integrării lui cu cerce
tarea și producția. în baza hotărî- 
rilor adoptate de cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului, a indica
țiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ale Congresului 
științei și invătămintului cu privire 
la educarea comunistă, revolutionar- 
patriotică a tinerei generații, la for
marea ei pentru muncă și viată.

Ca semn al prețuirii . muncii 
neobosite a cadrelor didactice. Mi
nisterul Educației și Invătămintului 
a conferit in cadrul adunărilor fes
tive numeroase titluri de ..eviden
țiat" celor care s-au distins in acti
vitatea instructiv-educativă și social- 
obștească.

într-o atmosferă însuflețitoare, de 
vibrant patriotism, participants la 
adunările festive au adresat to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, telegrame 
prin care exprimă. în numele tuturor 
slujitorilor școlii, al tineretului stu
dios și al părinților, sentimente de 
profundă dragoste și prețuire fată 
de pilduitoarea sa activitate dedicată

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1 iulie, ora 20 — 4 iulie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi căl
duroasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Innorări mai pronunțate se vor 
produce în nordul și nord-estul țării, 
iar spre sfîrșitul intervalului și în sud- 
vest. Vor cădea ploi care vor avea mai 
ales caracter de aversă însoțite și de

tv
20,00 Telejurnal

■20.20 Viața economică
20,35 Partid și țară, luminos destin. 

Versuri și cintece patriotice
20,45 Congresul al IX-lea al P.C.R. — 

Viața inițiativelor în viața
(Urmare din pag. I)

cu exemplară dăruire revoluționară 
și inalt patriotism bunăstării și 
fericirii poporului nostru. împlinirii 
idealurilor socialiste și comuniste 
ale României. luptei pentru apărarea 
păcii și promovarea colaborării și 
intelzgerii intre toate națiunile lu
mii. Totodată. se dă expresie celor 
mai calde mulțumiri pentru concep
ția nouă, revoluționară, a tovarășului 
Nicolae leaușescu pusă la temelia 
invătămintului românesc. pentru 
sprijinul deosebit acordat perfecțio
nării școlii de toate gradele în de
plin consens cu ritmul inalt de dez
voltare a tării, pentru minunatele 
condiții de muncă și viată asigu
rate.

în telegrame se «aduce un profund 
omagiu și fierbinte recunoștință to
varășei academician doftor inginer 
Elena Ceaușescu. militari de frunte 
al partidului și statului nostru, emi
nent om politic și savant 4e largă 
recunoaștere internațională. pre
ședinte al Consiliului Național â< 
Științei și Invătămintului. pentru 
contribuția deosebită la dezvoltarea 
invătămintului. științei și culturii în 
tara noastră, la ridicarea pe noi 
trepte de civilizație și progres a 
României socialiste.

Oamenii muncii din învătămint se 
angajează si cu acest prilej de a 
acționa cu hotărire si abnegație pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce le revin din documentele 
programatice ale partidului, pentru 
perfecționarea activității de pregăti
re teoretică și practică a tineretului, 
de educare patriotică, revoluționară 
a tuturor copiilor și tinerilor Româ
niei socialiste, pentru creșterea con
tribuției școlii românești la continua 
înflorire a scumpei noastre patrii.

(Agerpres)

descărcări electrice pe alocuri în nor
dul și nord-estul tării, iar la sfîrșitul 
intervalului în sud și vest. în cele
lalte regiuni, aversele și descărcările 
electrice se vor semnala cu totul Izo
lat în cursul după-amiezelor. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 12 șl 22 de grade, cele maxime în
tre 26 și 36 de grade, local mai ridica
te în sudul tării. In București : Vre
mea va fi călduroasă, cu cerul mai 
mult senin. Vîntul va sufla în general 
slab. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 20 și 22 de grade, cele 
maxime între 34 și 36 de grade.

Congresul marilor înnoiri. Auto- 
conducerea — expresie a afirmă
rii democrației muncitorești, re
voluționare

21,00 Film seria] (color). ..Rivalitate14. 
Producție a Televiziunii din 
R. D. Germană. Premieră pe țară. 
Regia : Hans-Joachim Kasprzik. 
Episodul 2

21.50 Telejurnal

tiative a colectivului muncitoresc; o 
reprezintă croirea centralizată a re
perelor. care permite combinarea 
unor repere diferite si astfel o mai 
bună folosire a suprafețelor. La 
această operație a fost înlocuită tă
ierea oarbă la fierăstrăul circular cu 
tăiere dună o prealabilă însemnare, 
folosind fierăstraie panglică. După 
aprecierea specialiștilor, prin genera
lizarea croirii centralizate a repe
relor se poată obține în întreg com
binatul o economie de cherestea de 
10—14 la sută. V-as mai putea da si 
alte exemple. Dar ceea ce as dori 
să spun este că am cîstigat mult. în 
ultimul timp. în ceea ce privește 
mobilitatea in a găsi soluții inge
nioase la diferite probleme. Noi fa
bricăm. la o secție, case. La un mo
ment dat produsul nu mai avea des
facere prea mare. Am mers împreu
nă cu conducerea unității în secția 
respectivă citeva zile pentru a găsi o 
soluție. Pină la urmă, cițiva maiștri 
au propus amenajarea unui sec
tor de tapițerie model care lu
crează acum pentru export. Cu 
forțele proprii ale colectivului din 
această secție s-a pus la punct, 
intr-o singură lună. întreaga dotare 
a unui nou sector productiv, care a 
realizat încă de la început o pro
ducție de 3 milioane lei lunar. în 
prezent, producția acestui sector se 
ridică deja la 9 milioane lei lunar, 
confirmind ne deplin valoarea iniția
tivei colectivului muncitoresc de 
aici. Mă întrebați poate ce legătură 
există intre inițiativa menționată si 
acțiunea de care v-am vorbit ? Eu 
cred că o inițiativă cuprinzătoare, 
cum ar fi „Din aceeași cantitate de 
material lemnos mai multe produse 
finite", trăiește prin acțiunile con
crete pe care le declanșează. Dacă 
cineva a găsit o soluție pentru a eco
nomisi o parte din materia primă 
prelucrată este foarte, foarte impor
tant. Pentru că aici, alături de eco
nomia in sine, contează foarte mult 
preocuparea, ideea de a căuta, stă
ruința de a găsi rezerve.

— Sîntem de acord. Din cite am 
înțeles, in unitatea dumneavoastră 
mobila ocupă cam jumătate din va
loarea producției. Firesc, eforturile 
de economisire aici se cer îndrep
tate. Mai ales că aici este important 
să economisești o bucată de lemn, 
dar și mai important este ce va
loare ii dai. cum o înnobilezi ? Ce 
initiative, ce acțiuni aveți în această 
direcție ?

— Unele din cele amintite se aplică 
si aici. Dar ceva deosebit nu există.

Am reprodus oe larg discuția avu
tă la comitetul de partid din unitate, 
pentru că ea a confirmat într-adevâr 
multe lucruri oe care le observasem 
in întreprindere. Dar ea a confirmat 
nu numai ceea ce e bun. Pentru că. 
iată, nici la sectorul de mobilă, nici 
in ceea ce privește organizarea flu
xurilor de producție nu am avut de 
consemnat nici o inițiativă deosebită. 
Or. aceste domenii, aceste sectoare

Cronica zilei
Tovarășii Ion Dincă si Gheorghe 

Oprea, prim viceprim-miniștri ai gu
vernului. au primit, succesiv, in 
cursul zilei ele marți, pe tovarășul 
Berecz Frigyes, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri a! Republicii 
Populare Ungare, președintele părții 
ungare in Comisia mixtă guverna
mentală româno-ungară de colaborare 
economică și tehnico-științificâ. care 
a efectuat o vizită în țara noastră.

în cadrul întrevederilor au fost re
levate relațiile de colaborare româ- 
no-ungare. posibilitățile de extinde
re a acestora si s-au examinat noi 
căi si modalități menite să conducă 
la dezvoltarea in continuare a coope
rării economice, tehnico-stiintifice în 
domenii de interes comun, la lărgirea 
schimburilor bilaterale de mărfuri.

In aceeași zi. oaspetele a avut o 
Întrevedere cu tovarășul Ștefan Bîr- 
lea. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

★
La București au început, marți, 

lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-libiene de cooperare economi
că si tehnică.

în spiritul înțelegerilor convenite 
ti al prevederilor Acordului general 
dt cooperare economică, științifică și 
tehtică între Republica Socialistă 
Romana și Marea Jamahirie Arabă 
Libiană Populară Socialistă, semnat, 
la nivel malt, la Tripoli în martie 
1985. cele iouă delegații, conduse de 
Ion Petre, viceprim-ministru al gu
vernului. si Mohamed Loutfi Farhat, 
secretar al Comitetului Popular Ge
neral pentru Planificare, analizează 
evoluția relațiilor economice româno- 
libie.ne. posibilitățile și căile de dez
voltare in continuare a colaborării 
si cooperării economice pe multiple 
planuri, de lărgire si diversificare a 
schimburilor comerciale reciproc a- 
vantajoase dintre cele două țâri.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Ca

nadei. marți a avut loc in Capitală 
o manifestare culturală organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, în cadrul că
reia au fost înfățișate impresii de că
lătorie din această țară și a fost pre
zentat un film documentar canadian.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

A fost prezent Jacques Simard, 
ambasadorul Canadei la București.

★
Ambasadorul Republicii Populare 

Chineze. Yu Hongliang. a oferit 
marți o receotie cu ocazia încheierii 
misiunii atașatului militar, aero și 
naval al acestei țări la București și 
prezentării noului atașat.

Au participat membri ai Consiliu
lui de conducere al Ministerului 
Apărării Naționale, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ge
nerali si ofițeri.

Au luat parte atașați militari, 
membri ai corpului diplomatic.

colectivelor 
de activitate au un rol decisiv nu 
numai in reducerea consumurilor, ci 
si în perfectionarea activității gene
rale a unității. De obicei. într-o în
treprindere de prelucrare a. lemnului 
atentia se îndreaptă, firesc, spre eco
nomisirea acestuia. Dar performan
tele prelucrării sint determinate de 
tehnologii, de unde marea impor
tantă a perfecționării acestora, care 
nu se realizează' numai prin inves
tiții.

Am avut o discuție la sectorul de 
creație mobilă, sector de importantă 
decisivă in valorificarea superioară a 
lemnului. Se cunoștea, aici, destul de 
bine că Ia un recent tîrg internatio
nal de mobilă au întrunit aprecieri 
garniturile care aveau un finisai de
osebit. ne baza unor tehnologii ce 
foloseau materiale plastice. Am în
trebat dacă se intenționează să se 
introducă în fabricație asa ceva. „Nu 
avem tehnologii, ni s-a spus, si oină 
cînd vom nune la punct tehnologiile 
ne este teamă că trece moda res
pectivă".

Revenind Ia initiative. nutem 
afirma că eficienta lor depinde intr-o 
foarte mare măsură de faptul dacă 
cuprind in cimpul lor domeniile ho- 
tăritoare ale activității respective. 
Una este dacă inițiativa vizează un 
atelier mic. unde se economisesc 
cițiva metri cubi, și alta dacă ea 
funcționează la un sector unde asi
gură rezultate de citeva ori mai mari. 
Fără îndoială că orice economie este 
importantă. Dar o ordine de priori
tate trebuie să existe si aici si in 
prim planul atenției trebuie să se si
tueze sectoarele care au ponderea si 
importanta cea mai mare in volumul 
activității respective.

Modalitățile de aplicare - 
potrivite cu realitățile 

fiecărei unități
La un moment dat. unu! dintre in

terlocutorii noștri, tovarășul Ion 
Mcreuță, sublinia faptul că efortu
rile întreprinse pe plan municipal 
pentru generalizarea unor inițiative 
valoroase nu aveau pretutindeni e- 
fectele scontate. Analizindu-se cau
zele acestei situații s-a constatat că 
la schimburile de experiență menite 
să popularizeze modalitățile de apli
care a inițiativelor respective se dă
dea un fel de rețetă socotită valabi
lă peste tot. care nu ținea seamă de 
profilul diferit al activității unor în
treprinderi. Tocmai aceasta a de
terminat organizarea unor consfătuiri 
si schimburi de experiență pe ra
muri de activitate, stăruindu-se a- 
supra unor modalități, specifice fie
cărui domeniu, de aplicare a ini
țiativelor muncitorești, de îndeplinire 
a obiectivelor acestora. Pornind de 
Ia un asemenea exemplu, am ur
mărit înainte de toate modul în 
care o inițiativă valoroasă a fost 
preluată și aplicată concret in fie
care intreprindere. Situația intil-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 4 CANADEI Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doamnei JEANNE SAUVE
Guvernatorul General al Canadei

Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru 
amabilul mesaj pe care l-am primit cu prilejul Zilei naționale a Suediei.

CARL XVI GUSTAF
Cu ocazia celei de-a 120-a aniversări a Zilei naționale a Canadei. îmi 

face deosebită plăcere ca. in numele poporului român și al meu personal, 
să vă adresez dumneavoastră, precum și poporului canadian prieten cele 
mai bune urări de fericire, progres și bunăstare.

îmi exprim convingerea că, acționînd în conformitate cu înțelegerile 
convenite in urmă cu doi ani la Ottawa, bunele relații de cooperare dintre 
România și Canada se vor dezvolta și diversifica, în interesul popoarelor 
noastre, al întăririi conlucrării internaționale. în vederea asigurării unui 
climat trainic de pace, securitate și înțelegere intre toate națiunile lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Oameni,^afîte. semnificații
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIAUSMULUL

Sub deviza eficienței

Poporul canadian sărbătorește la 
1 iulie Ziua națională. împlinirea 
a 120 de ani de la crearea Confe
derației canadiene.

Țară de mărimea unui continent, 
situată in partea septentrională a 
Americii de Nord, intre oceanele 
Atlantic. Arctic și Pacific. Cana
da are o mare varietate de relief 
și de climă. Ca întindere, ea este 
a doua mare țară din lume, după 
Uniunea Sovietică. Punctul cel mai 
sudic se află oe același grad de 
latitudine cu Roma, iar cel mai 
nordic la 800 km depărtare de Po
lul Nord. O treime din resursele 
de apă dulce ale globului sint cu
prinse în nenumăratele lacuri ale 
Canadei, care acoperă 7,6 la sută 
din suprafața tării.

Dispunind de uriașe bogății. Ca
nada este o tară cu o economie 
dezvoltată. Rodnicia întinselor cîm- 
pii și prerii, vastele suprafețe îm
pădurite. existenta unor zăcăminte 
de nichel. petrol, gaze naturale, 
fier, cărbune, a unui important po
tential hidroenergetic au contri
buit la crearea unei agriculturi de 
mare randament, ca și a unor ra
muri industriale moderne, care au 
evoluat de la industriile de prelu
crare a lemnului și a resurselor mi
neraliere la cea electronică și la 
energetica nucleară.

Profund interesate în crearea

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
Actualul sezon estival progra

mează un nou ciclu de acțiuni cu 
caracter deosebit, din care nu lip
sesc atractivele TRAGERI LOTO 2, 
cu suita lor de avantaje pentru 
masa mare a participanților. O 
asemenea tragere are loc dumini
că. 5 iulie, cînd se pot juca nume
rele favorite de Ia 1 la 75. Se efec

muncitorești 
nită la întreprinderea metalurgică 
relevă, sub acest aspect, concluzii 
cu valoare mai largă.

Aici, în cursul anului trecut urma 
să fie preluată și aplicată inițiativa 
„Cercul calității". Rațiunile acestei 
decizii au fost multiple, pe această 
cale asigurindu-se antrenarea celor 
mai buni și competenți oameni ai 
muncii din fiecare atelier și secție la 
eforturile pentru un inalt nivel ca
litativ al producției, la rezolvarea 
operativă a unor probleme menite 
să contribuie la realizarea sistemati
că a unor produse superioare cali
tativ. la organizarea unor analize 
temeinice privind cauzele abaterilor 
de la calitate și căile înlăturării 
lor, la sprijinirea ridicării pregă
tirii profesionale a celor ce nu ob
țineau întotdeauna produse cu pa
rametri calitativi superiori. încă în 
cursul anului 1986 s-a trecut, potri
vit învățămintelor dobîndite la un 
schimb de experiență consacrat a- 
cestei inițiative, ia organizarea 
„Cercurilor calității". Dar. după mai 
multe luni de la organizarea lor, 
după cum ne spuneau tovarășii Vic
tor Paraschiv. președintele comite
tului sindicatului din întreprindere, 

. și Costache Busuioc, președintele 
comisiei de generalizare a experien
ței pozitive, aceste cercuri nu-și 
trăiau viața, nu-și făceau simțită 
prezenta in activitatea colectivului. 
S-au analizat cauzele și iată ce s-a 
constatat : „Cercurile calității" fuse
seră organizate pe grupe sindicale, 
cuprinzînd adesea un număr mare 
de oameni, ceea ce făcea dificilă 
reunirea lor in vederea analizării 
și dezbaterii unor probleme sau so
luții menite să ducă la ridicarea 
calității produselor. Apoi, organi
zatorul grupei sindicale fusese numit 
și responsabil al cercului, dar el nu 
avea întotdeauna competența tehnică 
necesară spre a decide asupra va
lorii unor soluții tehnice, a forțelor 
necesare pentru realizarea ei. Toc
mai de aceea, comitetul sindicatu
lui împreună cu comisia inginerilor 
și tehnicienilor au alcătuit un nou 
regulament al activității acestor 
cercuri, care urma să fie supus a- 
nalizei consiliului oamenilor muncii 
in chiar perioada investigației noas
tre. Vechile neajunsuri erau înlătu
rate prin organizarea unor „cercuri 
aie calității" pe formații de muncă, 
pe locuri de producție, cu un număr 
mai restrîns de membri : ele sint 
alcătuite acum din conducători ai 
locurilor de producție și muncitori 
cu înaltă calificare, in măsură să 
intervină operativ și eficient în des
fășurarea procesului de producție, 
in realizarea unor produse de ca
litate ; in fine, noua componență a 
cercurilor le asigură acestora com
petenta necesară spre a hotărî dacă 
propunerile de îmbunătățire a ca
lității pot fi înfăptuite de formația 
de lucru respectivă ori este necesar 
sprijinul conducerii secției sau al 
întreprinderii. 

condițiilor pentru consolidarea pă
cii și securității internaționale, in 
extinderea colaborării intre toate 
statele, pe baza principiilor depli
nei egalități in drepturi, respectă
rii independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in trebu
rile interne și avantajului reci
proc. România și Canada au sta
bilit și dezvoltă raporturi priete
nești in diverse domenii de acti
vitate. puternic stimulate de con
vorbirile la nivel inait care au 
avut loc la București și la Ottawa. 
O expresie a caracterului rodnic al 
colaborării româno-canadiene o con
stituie centrala nuclearo-electrieă 
de tip „CANDU". in curs de con
strucție la Cernavodă. în ceea ce 
o privește, industria românească 
dispune de multiple posibilități 
pentru satisfacerea cerințelor și 
exigențelor partenerilor canadieni în 
vederea unui comerț echilibrat, re
ciproc avantajos. Țările noastre 
conlucrează, de asemenea. în scopul 
promovării destinderii și încrederii 
în relațiile internaționale, pentru 
soluționarea constructivă a proble
melor complexe ce confruntă ome
nirea.

Cursul pozitiv al raporturilor din
tre România și Canada corespunde 
pe deplin intereselor reciproce, ale 
cauzei păcii, securității și înțele
gerii internaționale.

tuează 3 extrageri, cu un total de 
12 numere, existind posibilitatea de 
a se ciștiga și cu 2 numere. De 
reținut este laptu! că. pe lingă 
importantele cîștiguri in numerar, 
se atribuie și autoturisme, iar par
ticiparea se face exclusiv cu bilete 
de 10 lei. Ultima zi de participare 
este sîmbătă, 4 iulie.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigătoare 
la tragerea la sorți lunară rtin 30 iunie 1987
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1 68559 203 50 000
1 47898 66 50 000
1 00157 67 50 000
1 66617 25 50 000
1 96771 53 40 000
1 56125 48 40 000
1 10143 78 40 000
1 41564 88 40 000
1 06613 03 40 000
1 16671 126 30 000
1 99768 146 .30 000
1 26269 89 30 000
1 63769 198 30 000
1 15024 124 30 000
1 06792 161 30 000
1 25750 188 20 000
1 77487 50 20 000
1 48202 71 20 000
1 96589 189 20 000
1 88432 207 20 000
1 53921 150 20 000
1 66624 06 20 000
1 90504 134 10 000
1 61004 22 10 000
1 79958 214 10 000
1 90880 79 10 000
1 36872 166 10 000
1 37305 131 10 000
1 63892 174 10 000
1 28165 210 10 000
1 35150 19 5 000
1 14571 149 5 000
1 43568 173 5 000
1 99479 34 5 000
1 97293 35 • 5 000
1 54923 221 5 000
1 68469 151 5 000
1 81043 210 5 000
1 88915

i •
,î Iu 
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195 5 000

100 314 186 3 000
100 011 155 2 000
100 417 67 2 000

1 000 51 53 1 000
1000 29 208 800
1 000 73 60 800
1 000 38 25 800
1 000 35 167 800
1 000 12 79 800
1 000 56 65 800
7 339 TOTAL : 7 345 000

Ciștfgurile întregi revin obligațiunilor 
de 200 de lei. In valoarea ciștigurilor 
este cuprinsa și valoarea nominală a 
obligațiunilor ieșite ciștigătoare.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele curente 
cuprinse intre 81—225 la confruntarea 
cu lista oficială primul zero de la se
rie nu se ia în considerare.

Calendarul muncii ce , se desfă
șoară pe întreg cuprinsul Uniunii 
Sovietice consemnează bilanțuri 
rodnice. Se procedează la evaluări 
retrospective, la analize ale îm
plinirilor. dar și la scrutarea 
perspectivei. Noi deschideri in a- 
ceastă privință au fost -schițate de 
lucrările plenarei C..C. al P.C.U.S. 
desfășurate la sfîrșitul săptăminii 
trecute, hotăririle adoptate fiind 
menite să ducă la aprofundarea 
procesului de restructurare a eco
nomiei. Zilnic, presa și radio- 
televiziuriea informează despre noi 
fapte de muncă din care se con
turează tabloul activității creatoare 
a pamenilor muncii sovietici. 
Aflăm, astfel, că a fost realizat un 
nou computer. „E.S. — 1 068", ca
pabil să efectueze pină la 10 mi
lioane operații pe secundă și. față 
de cele precedente din aceeași ca
tegorie. avind o productivitate 
sporită de 1,5 ori ; la Centrul din 
Moscova de cercetări științifice in 
tehnica electronică de calcul a fost 
realizat proceso
rul „E.S. — 2 700“ 
destinat soluțio
nării unor pro
bleme științifice 
specifice din do
meniul fizicii nu
cleare. geofizicii.
astrofizicii și care poate efectua pe 
secundă nu mai puțin de 100 mili
oane de operații; un alt robot, con
dus de la distanță, realizat de un 
colectiv de la Institutul tehnic 
,. Bauman" din Moscova, poate li 
folosit pentru cercetarea fundului 
mării. Și exemplele ai- putea con
tinua.

Am reținut aoeste informații din 
domenii de virf ale științei și 
tehnicii, nu atit prin noutatea lor, 
cit prin aceea că ele reflectă un 
rezultat al noului mod de a con
cepe dezvoltarea științei și tehni
cii in contextul procesului amplu 
de prefaceri înnoitoare pe care-l 
cunoaște in prezent țara vecină și 
prietenă.

Un punct de cotitură în orienta
rea acestei activități, subsumate 
programului cuprinzător de accele
rare a dezvoltării economice și so
ciale a țării, de intensificare a pro
gresului tehnico-științific poate fi 
apreciat a fi consfătuirea desfă
șurată cu un an in urmă la C.C. 
al P.C.U.S., pe a cărei ordine de 
zi s-a aflat tocmai această temă. 
Apreciindu-se că un catalizator al 
progresului tehnico-științific con
temporan îl constituie microelec
tronica, tehnica de calcul și în
treaga ramură a informaticii, au 
fost trasate căile de orientare a 
acestei ramuri care are o inrîurire 
hotăritoare asupra dezvoltării tării.

Direcția principală de restructu
rare a informaticii a constituit-o 
crearea unor forme organizatorice 
în instituțiile de cercetări care să 
permită, in final, concentrarea for
țelor și mijloacelor disponibile 
pentru atingerea obiectivelor sta
bilite. Ca urmare, au fost crea
te peste 20 de complexe tehnico- 
științifice interramuri. care își 
propun să desfășoare întregul ciclu 
de lucrări legate de elaborarea și 
aplicarea practică în producție a 
noilor tehnici și tehnologii cu o 
productivitate înaltă. Aceste com
plexe .joacă rolul principal in 
grăbirea transpunerii în viață a 
ideilor noi. integrarea științei cu 
producția avind o însemnătate ho-

Corespondență 
din Moscova

ACTUALOTATEA SPORTIIVĂ
BOX • In cadrul Campionatelor 

mondiale de box pentru juniori de 
la Havana, in limitele categoriei 
semimuscă, pugilistul român Nicolae 
Aliuță l-a învins la puncte (decizie
5— 0) pe Galip Aktas (Turcia). Alte 
rezultate la aceeași categorie : Jan 
Quast (R.D.G.) întrece prin KO teh
nic pe Lajos Kass (Ungaria) ; Ale
xander Dinev (Bulgaria) b.p. Ri
chard Acaylar (Filipine) ; Talgay 
Tusupov (U.R.S.S.) b.p. Leonel Do- 
nado (Guyana) • Boxerul canadian 
Matthew Hilton este noul campion 
mondial la categoria „superhelter" 
(versiunea IBF), in urma victoriei 
la puncte obținute in meciul dispu
tat la Montreal în compania pugilis- 
tului american Buster Drayton.

TENIS. Turneul de la Wimbledon 
a continuat cu disputarea ultimelor 
partide din turul III al probelor de 
simplu.

In concursul masculin, australia
nul Peter Doohan. cel care in turul 
anterior il eliminase pe vest-germa- 
nul Boris Becker, a obținut o nouă 
victorie, ciștigind cu 6—7, 4—6. 6—3,
6— 4, 12—10 partida cu Leif Shiras 
(S.U.A.). Campionul sțiedez Mats 
Wilander a dispus cu 7—6. 6—1. 6—3 
de compatriotul său Jonas Svensson, 
iugoslavul Slobodan Zivojinovici l-a 
intrecut cu 7—6, 7—5, 7—6 pe en
glezul Jeremy Bates, Iar americanul 
Jimmy Connors l-a învins cu 6—1, 
6—2, 6—7, 6—3 pe neozeelandezul 
Kelly Evernden.

Alte rezultate : Jarryd (Suedia) — 
Mecir (Cehoslovacia) 6—3, 6—3, 6—3; 

tărîtoare în grăbirea progresului 
științei și tehnicii.

La numai un an de la inițierea 
acestor măsuri, rezultatele sînt e- 
vidente mai ales pe planul roboti
zării producției. Datorită abordării 
complexe a acestei probleme, nu 
numai că producția de roboți s-a 
dezvoltat rapid și substanțial, dar 
ea are Ia ora actuală cele mai 
largi perspective. Un exemplu con
cret il oferă Moscova, unde ritmul 
de robotizare a- producției este cel 
mai înalt. în întreprinderile mos
covite funcționează în prezent a- 
proape 2 000 de roboți și manipu
latori industriali. Planurile de 
perspectivă preconizează ca pînă 
în 1990 să fie construite 9 uzi
ne. 12 secții și aproximativ 900 
sectoare și linii de producție com
plet automatizate. Rezultatul rea
lizării acestor planuri. va fi elibe
rarea de munci grele a 12 000 de 
oameni, iar efectul economic va fi 
exprimat în obținerea unor eco

nomii în valoare 
de 80 milioane 
ruble.

Exemplul Mos
covei nu este sin
gular. In cinci
nalul actual se 
prevede ca. * pe 

seama folosirii cuceririlor teh
nicii si tehnologiilor noi. să 
se realizeze un spor substanțial 
în oe privește productivitatea mun
cii. îmbunătățirea calității produ
selor. reducerea cheltuielilor de 
producție, economia de resurse 
materiale și de muncă. în acest 
scop au fost create premisele ne
cesare. în primul trimestru al a- 
nului curent, in industrie au luat 
ființă peste 1 100 secții și sectoare 
de producție automatizate sau cu 
o mecanizare complexă, au fost 
create 1 300 linii mecanizate și au
tomatizate, au intrat in funcțiune 
11 sisteme de proiectare automati
zată. 12 sisteme automatizate de 
conducere a proceselor tehnologice. 
Desigur. procesul automatizării 
și robotizării nu este simplu. Ro
boții au sarcina lor socială, a- 
nume de a-i elibera pe oameni 
de muncile auxiliare, monoto
ne, neinteresante, dar ridică și 
problema folosirii forței de muncă 
devenite disponibile în munci 
creatoare, problema reciclării lor 
pentru funcțiile noi. Roboții re
clamă oameni cu o înaltă califi
care pentru programarea și supra
vegherea lor. în planurile de auto
matizare și robotizare s-au avut 
în vedere și asemenea aspecte. Au 
fost create școli speciale pentru 
pregătirea cadrelor, 'aU fost luate 
măsuri de reciclare a cadrelor. 
Aceste IristîtUți.i 'ău îjȚ Urma lor o 
anumită experiență și ele sînt în 
măsură să furnizeze necesarul de 
cadre pentru asemenea activități.

activității sale asemenea obiective 
nemijlocit actuale, cum sini forma
rea și dezvoltarea gîndirii economice 
a- oamenilor muncii, ridicarea pre
gătirii profesionale și stimularea 
inițiativelor muncitorești menite să 
asigure creșterea nivelului calitativ 
al producției, a eficientei econo
mice.

Alături de inițiativele care au încă 
de la început obiective politico-edu
cative concrete trebuie subliniat că 
și inițiativele care răspund unor ce
rințe imediate ale procesului de pro
ducție au, în ultimă instanță, o sem
nificație educativă majoră, pentru 
că ele determină formarea unui cli
mat de răspundere individuală și 
colectivă pentru bunul mers al ac
tivității și de implicare activă in 
rezolvarea optimă a problemelor co
mune întregului colectiv. pentru 
depășirea dificultăților care pot să 

\ apară pe parcurs.
— Cum procedați dumneavoastră, 

ta organizație de partid, ca să sti
mulați acest interes pentru perfec
ționare. ?

— Dacă analizăm totul, așa cum 
este de altfel bine și corect, prin 
prisma rezultatelor, atunci sintem in 
unele privințe descoperiti. Pentru că 
noi depășim consumurile si in felul 
acesta ne aflăm cu mai multi indica
tori sub plan. La noi ființează de 
aproape 20 de ani o inițiativă care 
se referă la economisirea materiilor 
prime. „Din aceeași cantitate de ma
terial lemnos, mai multe produse fi
nite". Ea a dat unele rezultate, de 
pildă anul trecut s-a soldat cu o efi
cientă economică de 460 000 lei. Dar 
de abia în ultimul timp a început să 
trăiască cu adevărat această iniția
tivă.

— De ce. care este explicația ?
— Am initiat o largă dezbatere tn 

fiecare organizație privind apli
carea riguroasă a noului me
canism economic. S-a arătat, cu 
alcule concrete, cum se reper- 

‘ jutează un procent de consumuri 
depășite asupra veniturilor fiecăruia. 
Le-am explicat oamenilor că dacă 
menținem consumurile mărite nu pu
tem realiza indicatorii de eficiență și 
fără eficientă nu putem face planul. 
As putea spune că de-abia acum pro
blema consumurilor este cu adevărat 
o problemă a fiecăruia. Și cum sur
sele de economisire sint numeroase, 
tot numeroase sint acum si acțiunile 
care sperăm să asigure încadrarea in 
norme.

— Vă rugăm să nominalizați unele 
dintre acestea.

— Folosim în prezent cu bune re
zultate metoda îmbinării capetelor 
scurte pentru realizarea unor repere 
mai mari. Capetele de material 
lemnos care pînă acum nu erau 
utilizate sint -îmbinate trainic, a- 
sigurind economisirea lunară a 
circa 10 metri cubi de cherestea. O 
altă sursă de economii, valorificată 
prin punerea in aplicare a unei ini

Rezultatele obținute și experien
ța căpătată in acest domeniu, ce 
joacă un rol hotăritor în moderni
zarea producției, sînt temeiuri de 
a privi cu optimism înfăptuirea 
transformării radicale și eficiente 
a bazei tehnico-materiale a pro
ducției printr-o legătură tot mai 
strinsă a științei cu producția, prin 
aplicarea tot mai rapidă a rezulta
telor ■ cercetării fundamentale în 
procesul de producție.

S. MORCOVESCU

Cash (Australia) — Schapers (Olan
da) 7—6, 6—2, 2—6, 6—4 ; Forget 
(Franța) — Annacone (S.U.A.) 4—6, 
6—4. 4—6. 6—2, 6—4.

HANDBAL. In cadrul competiției 
internaționale masculine de handbal 
„Trofeul Iugoslavia", selecționata 
U.R.S.S. a intrecut cu scorul de 
25—19 (14—7) formația Norvegiei, 
iar reprezentativa Islandei a dispus 
cu 18—15 (5—8) de echipa Iugosla
viei. Intr-un alt joc, echipa 
R. D. Germane a terminat la egali
tate : 23—23 (12—11) cu selecționata 
de tineret a Iugoslaviei.

BASCHET. Turneul internațion,-1 
masculin de baschet de la Sofia 
s-a încheiat cu victoria selecționatei 
orașului Belgrad — 9 puncte, ur
mată în clasamentul final de echi
pele orașelor Moscova — 9 puncte 
(eoșaveraj inferior), Sofia — 8 punc
te. Praga — 7 puncte.

Rezultate înregistrate In ultima zi 
a competiției : . Praga — Havana 
82—80 (39—36) ; Belgrad — Bonn
88—80 (39—42) ; Moscova — Sofia 
95—87 (44—40).

SCHI. în plin sezon estival, pe 
trambulina artificială din stațiunea 
bulgară Boroveț s-a desfășurat un 
concurs international de sărituri cu 
schiurile, în care victoria a revenit 
sportivului iugoslav Vasja Bajici, 
cu 196,7 puncte (sărituri de 85 m și 
82 m). Pe locul doi s-a clasat concu
rentul bulgar Bladimir Breioev — 
189 puncte.
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• CALCULATOARELE VIITO
RULUI ? Una dintre cele mai spectacu- 
loase perspective-ale cercetării din dome- 

i niul electronicii o constituie realizarea unui 
, calculator capabil de reacții autonome, ne- 
j programate de către om. Alcătuit din mo- 
1 lecule biologice înglobate într-o construc-
* tie de sisteme electronice, acest aparat va 
i fi un produs comun al electronicii, biolo- 
. giei și electronicii moleculare.
\ Un rudimentar model al unui asemenea 
i tip de calculator a fost pus la punct la „Im- 
’ perial College" din Londra. El este dotat 
l cu enzime capabile să determine, prin in- 
< termediul unor reacții chimice, concentra-
* ția de alcool din diferite lichide. Aparatul 
( este alcătuit dintr-un tub de metal prevă- 
’ zut la una din extremități cu o membrană 
ț permeabilă. Sub această membrană sint 
i amplasate enzimele specifice, sensibile Ia 
1 alcoc’ Reacția enzimelor declanșează un 
l semr electric, care este transmis, prin 

intermediul unor electrozi, unui minicalcu
lator. Dacă din punct de vedere practic 
această aplicație nu prezintă decît un in
teres restrîns. din punct de vedere teore
tic ea deschide fascinante perspective.

„Se poate ușor imagina realizarea unor 
aparate eu aplicații in domeniul medicinei, 
bunăoară, pentru ștabilirea concentrației de 
alcool ori de adrenalină din singe ; sau a 
celei de zahăr din urină, dar și a celei de 
anticorpi ori de celule canceroase din dife
rite țesuturi etc." — notează revista „Scien
ce et Vie".

în prezent, electronica moleculară este 
preocupată de o continuă miniaturizare, 
deoarece spatiile dintre doi electrozi ai 
unui microelement electronic ar trebui să 
fie de 0.2 microni. In loc de 1 micron. Uti
lizarea moleculelor biologice prezintă un 
deosebit interes : ele se organizează singure 
in structuri, fără nici o intervenție din ex
terior. în timp ce plăcuțele de siliciu tre
buie fabricate printr-un proces controlat 

cu strictețe. Dacă se va putea folosi la 
maximum capacitatea de stocare, de 
redare și de transmitere a ADN-ului. 
s-ar putea realiza stocarea a miliarde de 
informații intr-un singur microelement e- 
lectronic, consideră specialiștii.

• MATERIAL SUPERIOR DIN 
REZIDUURI VEGETALE. Un nou 
terial, denumit „darvolit", de la „darvo", 
care ir.seamnă lemn in bulgară. Iși găsește 
noi întrebuințări in Bulgaria. El se obți
ne din diverse reziduuri vegetale : crengi 
de copaci, așchii de lemn, tulpini de floa- 
rea-soarelui etc. Potrivit noii tehnologii, 
reziduurile vegetale se taie în fragmente de 
circa 10 mm, se îmbibă cu rășini solubile 
în apă și apoi se încălzesc ușor. O dată 
solidificate, se macină, iar „făina" obținută 
se folosește ea agent de umplere a unor 
materiale pla 'ce : PVC. polistiren, poliu- 

retan, polipropilenă, polietilenă și cauciuc. 
„Darvolitul" astfel obținut conține 20—33 
Ia sută „făină" de lemn și, ca aspect, este 
asemănător lemnului sau hîrtiei. în gene
ral, unei materii prime naturale. La fabri
ca „Strogozia" din Plevna se fabrică folii de 
„darvolit" cu profile diferite, cu grosimea 
de 3—20 mm. utilizabile mai ales în con
strucții și in industria mobilei. Proprietățile 
fizico-mecanice ale articolelor din ..dar
volit" sînt superioare celor din lemn, re
zistă la umezeală și se uzează mai încet 
decît materialul plastic obișnuit.

• SERVICE SUBMARIN. Curăți
rea periodică a platformelor marine pentru 
exploatarea petrolului și a gazelor naturale 
are drept scop îndepărtarea depunerilor 
biologice care se fixează pe structurile 
acoperite de apă. Eliminarea acestor depu
neri este necesară atît tn vederea verifică
rii periodice a structurii platformelor, cît 

și pentru a se evita crearea de tensiuni în 
structurile metalice, datorită greutății con
siderabile a crustelor. în mod curent, cu
rățirea se face cu ajutorul unor jeturi de 
apă cu presiune mare, metodă complicată, 
lentă (10 mp pe oră) și nu lipsită de riscuri 
pentru scafandri.

Iată însă că specialiști din Anvers. Bel
gia, au realizat o mașină care asigură eli
minarea depunerilor într-un ritm de 150 
mp pe oră. Principiul de construcție, bazat 
pe hidrodinamică. este simplu, iar mînuirea 
se face ușor și sigur. Mașina este alcătuită 
din două jumătăți articulate, fiecare fiind 
echipată cu cîte un motor hidraulic care 
antrenează niște perii circulare de răzuit 
depunerile. Periile se rotesc in sens invers, 
una față de cealaltă, exercitînd forte hidro- 
dinamice care apasă cu putere pe suprafa
ța de curățat — plană, curbă sau cu mu
chii. Mașina se poate utiliza chiar și atunci 
cînd marea este agitată. Alte aplicații ? La 

întreținerea submarină a navelor, a insta
lațiilor portuare, a pilonilor de poduri etc.

• „MUSCULATURĂ" PENTRU 
ROBOȚI. Societatea japoneză „Toki" 
comercializează de citva timp roboti înzes
trați cu „mușchi" realizați dintr-un aliaj 
de metale ce păstrează memoria for
mei. Deocamdată, este vorba doar de 
roboți miniaturali, cu o înălțime de 
24 cm. folosiți in scopuri exclusiv didac
tice. Specialiștii societății „Toki" speră să 
realizeze insă curind. tot cu ajutorul alia
jelor cu memorie a formei, mici roboti de 
același tip — silențioși și cu mișcări foarte 
precise — pentru uzul laboratoarelor de 
cercetări științifice. „Mușchii" roboților sint 
alcătuiți din fibre metalice capabile să-si 
reia forma inițială de 200 000 de ori. sub 
influenta încălzirii provocate de un curent 
electric.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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Acțiuni și luări de poziție
Convorbiri româno-bulgare VARȘOVIA

Schimb de păreri 
in legătură cu lucrările 

reuniunii de la Viena
VARȘOVIA 30 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc marți o întil- 
nire a adjuncților miniștrilor aface
rilor externe din țările participante 
la Tratatul de la Varșovia. în cadrul 
întîlnirii s-a efectuat un schimb de 
păreri in legătură cu stadiul actual 
al lucrărilor reuniunii de la Viena 
și necesitatea intensificării eforturi
lor tuturor statelor participante la 
reuniune pentru ca aceasta să se în
cheie cu rezultate pozitive, care să 
contribuie la întărirea încrederii și 
securității, si dezvoltarea cooperării 
pe continentul european.

Din partea țării noastre a parti- 
■cipat o delegație condusă de Traian 
Pop. adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII BURUNDI

pentru încetarea cursei înarmărilor
„Fondurile pentru înarmare să lie reorientate 

pentru construcția pașnică 1"
BONN — La Karlsruhe s-a în

cheiat Congresul oamenilor de ști
ință din unele țări vest-europene 
și S.U.A. în cadrul dezbaterilor 
s-a subliniat că aberanta cursă a 
înarmărilor sustrage construcției 
pașnice fonduri uriașe care ar pu
tea

foametei din diferite regiuni 
lumii, pentru adoptarea unor 
suri eficiente de protejare a 
diului înconjurător sau pentru
crearea unor noi locuri de muncă 
în vederea lichidării șomajului, 
relatează agenția T.A.S.S.

SOFIA 30 (Agerpres). — în zilele 
de 29 și 30 iunie, tovarășul Ion 
Stoian. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. ăl P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P. C. Bulgar, a întreprins o vizită 
in Bulgaria, s-a întîlnit cu tovarășii 
Milko Balev, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P. C. Bul
gar, și Dimităr Stanișev, secretar al 
C.C. al P. C. Bulgar.

în cadrul convorbirilor s-a proce
dat Ia un aprofundat schimb de pă
reri și experiență cu privire la pre
ocupările și înfăptuirile popoarelor 
român și bulgar în opera de edifi
care a societății socialiste, in trans

punerea in viață a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român și Con
gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Bulgar. Au fost evidențiate 
largile posibilități existente pentru 
extinderea și adîncirea continuă a 
relațiilor multilaterale româno-bul- 
gare, în conformitate cu documente
le și înțelegerile convenite la cel mai 
înalt nivel, relevîndu-se rolul deose
bit pe care il au în acest sens 
schimburile pe linie de partid.

Cu prilejul întîlnirilor au fost dis
cutate, totodată, probleme ale vieții 
internaționale, ale mișcării comunis
te și muncitorești contemporane.

fi folosite pentru lichidarea

Pentru lichidarea tuturor armelor nucleare
STOCKHOLM — în capitala 

Suediei s-a încheiat tradiționala 
manifestare a tineretului suedez 
„Festivalul păcii ’87“, care s-a des
fășurat în aqest an sub deviza 
„Jos toate armele nucleare !“. 
Participantii au adoptat o declara
ție in care salută negocierile pri
vind lichidarea rachetelor cu rază

ame-medie de acțiune sovietice și 
ricane din Europa. în document 
se subliniază, de asemenea, că ma
joritatea populației suedeze se 
pronunță pentru crearea unei zone 
fără arme nucleare in nordul Eu
ropei. adresîndu-se un apel miniș
trilor de externe ai țărilor nordice 
de a spori eforturile in acest sens.

Nu militarizării Cosmosului 1
BONN — Guvernul de la Bonn 

trebuie să înceteze orice colabora
re cu. S.U.A. în ce privește înfăp
tuirea Inițiativei de Apărare Stra
tegică. cunoscută sub denumirea de 
..Războiul stelelor" — se spune 
într-o declarație publicată la Bonn 
de fracțiunea din Bundestag a 
Partidului Social Democrat din

R.F. Germania. Chiar și în cercu
rile militare din S.U.A. se ma
nifestă o opoziție fată de planu
rile Administrației de la Washing
ton vizind militarizarea spațiului 
cosmic — planuri absurde din 
punct de vedere tehnic și cu ur
mări negative pe plan economic — 
se spune , în declarație.

In sprijinul înlăturării rachetelor din Europa
BERNA — La Berna a fost dată 

publicității rezoluția adoptată de 
Comitetul de conducere al Parti
dului Social-Democratic din Elve
ția. In document se subliniază că 
partidul sprijină dubla opțiune 
zero privind lichidarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune și rache
telor operativ-tactice din Europa,
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cu condiția asigurării unui control 
corespunzător asupra realizării 
măsurilor respective. Partidul So
cial-Democratic din Elveția apre
ciază această măsură drept parte 
integrantă a unor măsuri generale 
în procesul de lichidare a arma- . 
mentelor nucleare și chimice, re- ț 
latează agenția T.A.S.S.

La sesiunea ECOSOC

Critici la adresa practicilor 
protecționiste în comerțul mondial
GENEVA 30 (Agerpres). — La 

Geneva au continuat lucrările sesiu
nii Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. (ECOSOC), în intervenții
le lor numeroși participanti subli
niind legătura ce se află între solu
tionarea marilor probleme existente 
pe plan mondial și înfăptuirea 
dezarmării, relatează agenția T.A.S.S. 
Astfel, președintele ECOSOC. Eu- 
geniusz Noworyta (Polonia), a arătat 
că oprirea cursei înarmărilor va 
elibera mijloacele necesare soluțio
nării problemelor urgente, economice 
și socialo cu care se confruntă 
omenirea.

La rindul său, Jaskaran Singh Teja 
(India) a apreciat că pacea, securita
tea. dezarmarea și dezvoltarea sînt 
indisolubil legate, deoarece renun
țarea la arme însearrfnă folosirea ra
țională a resurselor pentru reali
zarea de progrese pe plan economic.

în declarația sa. Abdul Jabbar Al- 
Haddawi (Irak) a afirmat că țările 
în curs de dezvoltare sînt în mod 
deosebit interesate în oprirea cursei 
înarmărilor, deoarece irosirea uria
șelor fonduri pentru arme are in
fluente negative asupra situației 
lor economice. Souad Abdalla (Siria), 
a declarat că lupta pentru o pace 
durabilă, împotriva amenințării cu 
distrugerea nucleară, trebuie să con
stituie una din prioritățile întregii 
comunități internaționale, din con
siderente atît politice, cit și social- 
eeonomice.

Reprezentanții țărilor în curs de 
dezvoltare la sesiunea Consiliului 
Economic și Social al Națiunilor 
Unite (ECOSOC) au condamnat po
litica de protectionism comercial 
dusă de statele industrializate, pro- 
nuntîndu-se pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale. 
Subliniind necesitatea aducerii pre
turilor la materiile prime la un ni
vel rational, ca și a unei soluționări 
corecte a problemei datoriilor ex
terne. ei au arătat că aceasta ar per
mite eliminarea principalelor ob
stacole ce stau în calea progresului 
economic și social al acestor țări.

Relevînd că măsurile protecționis- 
te au costat țările in curs de dez
voltare zeci de miliarde de dolari, 
pină în prezent, mai multi vorbitori 
au pus în lumină efectele economice 
și sociale nefaste ale acestora, care 
se traduc în stagnare și chiar rece
siune, rate înalte ale inflației și ve
nituri din exporturi reduse.

în cadrul sesiunii s-a subliniat, de 
asemenea, că decalajul în continuă 
creștere dintre Nordul industrializat 
și Sudul în curs de dezvoltare a de
venit o amenințare la adresa păcii și 
stabilității în lume.

La reuniunea ECOSOC ^or fi 
dezbătute, de asemenea, probleme 
alimentare, demografice, ca și aspec
te ale cooperării internaționale în 
cadrul Națiunilor Unite.

Sesiunea Sovietului Suprem al U.R..S.S.
Aprobarea unor importante proiecte de legi

MOSCOVA 30 (Agerpres) — 
S. Morcovescu transmite : La Mos
cova s-au încheiat lucrările sesiunii 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. care 
a dezbătut si aprobat documente de 
o mare importantă în viata econo
mică si socială a tării. Astfel, repre
zentanții poporului în forumul legis
lativ suprem au adoptat legea cu 
privire la întreprinderea de stat, care 
prevede dezvoltarea autoconducerii. 
autogestiunii si autofinanțării, ce 
stau la baza activității colectivelor 
de muncă. Aceasta oferă mai mult 
spațiu inițiativei oamenilor muncii, 
presupune mai multă răspundere 
fată de întreaga activitate.

în raportul prezentat la sesiune de 
Nikolai Rîjkov. președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
se relevă că „Mecanismul economic 
national trebuie să creeze asemenea 
condiții de producție si sociale pen
tru activitatea colectivelor de mun
că. asemenea stimulenți ai dezvol

tării incit să impulsioneze întreprin
derile să-și îndeplinească principala 
sarcină ce Ie revine — satisfacerea 
cît mai deplină, cu cheltuieli cît mai 
mici, a nevoilor de produse ale eco
nomiei naționale si ale populației* 1. 
Dezvoltarea producției si dezvoltarea 
socială — a subliniat el — vor de
pinde. de acum înainte, direct, chiar 
strict, de rezultatele activității de 
producție.

Președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. Andrei Gromîko. 
a prezentat un raport referitor Ja 
proiectul de lege privind dezbaterea 
publică a problemelor importante 
ale vieții de stat. Proiectul de lege 
— a spus el — stabilește că proble
mele care vizează principalele direc
ții ale dezvoltării politice, economice 
si sociale a tării vor fi supuse dez
baterii publice.

Deputății Sovietului Suprem au 
dezbătut și aprobat și această lege, 
precum și alte legi.

A

întrevederi niuono-Doione
TOKIO 30 (Agerpres). — Aflat în 

vizită oficială in Japonia, Wojciech 
Jaruzelski, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Polone, a conferit la 
Tokio cu primul-ministru al țării- 
gazdă, Yasuhiro Nakasone. După 
cum informează agenția P.A.P.. au 
fost abordate aspecte ale relațiilor 
dintre cele două țări, precum și pro
bleme majore ale vieții internațio
nale. inclusiv dezarmarea nucleară 
în Europa și în Asia. Conducătorul

polonez, menționează sursa citată, a 
arătat că inițiativele și propunerile 
de pace ale țărilor socialiste oferă 
posibilitatea istorică de eliberare a 
omenirii de arma nucleară, permi- 
tind stăvilirea competiției pe plan 
militar și însănătoșirea relațiilor in
ternaționale. La rindul său, premie
rul nipon s-a pronunțat pentru so
luționarea globală a problemei ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune.

Președintele S.U.A. despre negocierile de dezarmare
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

Adresîndu-se unui grup de persona
lități ale Partidului Republican, pre
ședintele Ronald Reagan a apreciat 
că a sosit timpul unei abordări 
realiste a relațiilor dintre Statele 
Unite și Uniunea Sovietică. Acest 
realism nu trebuie să fie redus la 
controlul sporirii armamentelor, ci 
să conducă la realizarea unor redu
ceri autentice si verificabile ale ar
melor nucleare. Președintele Reagan 
a exprimat speranța că negocierile 
americano-sovietice privind lichida
rea rachetelor nucleare cu rază me
die de acțiune din Europa s-ar pu
tea încheia curînd. cu succes.

Totodată — relatează agenția

T.A.S.S. — șeful executivului ameri
can a cerut Congresului satisfacerea' 
integrală și necondiționată a cere
rilor Administrației privind aloca
țiile bugetare in scopuri militare, 
respectiv fonduri însumînd 312 mi
liarde dolari pentru exercițiul finan
ciar 1987—1988, destinate. în princi
pal. sporirii arsenalului nuclear si 
armelor spațiale. Președintele Rea
gan si-a exprimat fără echivoc opo
ziția fată de hotărîrea adoptată de 
cele două camere ale forului legis
lativ american care au votat — sub 
presiunea opiniei publice — pentru 
alocații mai mici destinate Pentago
nului, respectiv, în sumă de 296 mi
liarde dolari.

India se pronunță pentru îmbunătățirea 
relațiilor cu țările vecine

NEW DELHI 30 (Agerpres). — 
Primul-ministru al Indiei, Rajiv 
Gandhi, a declarat — în cadrul unei 
conferințe de presă — că tara sa 
acționează cu perseverență în fa
voarea stabilității și păcii în Asia 
de sud și pentru îmbunătățiri în 
relațiile cu țările vecine. Totodată — 
a spus el — India a adoptat o po
ziție fermă împotriva escaladării 
cursei înarmărilor. în oeea oe pri
vește relațiile dintre India și R.P. 
Chineză, premierul indian a spus că 
cele două țări au adoptat un punct

de vedere pozitiv față de soluțio
narea unor probleme bilaterale. Ra
jiv Gandhi a relevat că nu există 
nici o situație alarmantă la fron
tiera dintre cele două tari sau o 
confruntare așa cum au relatat 
surse occidentale de presă.

Referindu-se la relațiile cu Pakis
tanul. premierul a afirmat că India 
continuă să fie în favoarea semnării 
unui tratat de pace, prietenie și 
cooperare cu guvernul pakistanez.

Vorbitorul a relevat, totodată, 
cooperarea fructuoasă dintre U.R.S.S. 
și India.

=— ■■■■— (r/a actuaiztatea ȚoLmcȚ) ...... *—=—-
marea britanie: OpȚiuni și perspective posteiectorale

Succesul conservatorilor în alege
rile de la 11 iunie si înfrîngerea 
principalelor partide de opoziție, 
care se așteptau la rezultate ceva 
mai bune decît cele obținute, con
tinuă să formeze obiectul comenta
riilor în presa britanică si interna
țională. în același timp, liderii parti
delor angajate în bătălia electorală, 
vrind parcă să dovedească faptul că 
cele 24 de zile de campanie nu le-au 
fost suficiente pentru a-și explica 
pozițiile, se mențin într-o activita
te febrilă.

Mai mult calm domnește în rin
dul conservatorilor, satișfăcuți de 
victoria obținută pentru a treia oară 
consecutiv, ceea ce în istoria An
gliei nu s-a mai întîmplat de un 
secol si jumătate. Acest record îi 
face să uite faptul că, față de pre
cedentul scrutin, partidul va avea 
totuși în Camera Comunelor cu 21 
de deputați mai puțin. „A fost o 
izbindă substanțială a conservatori
lor" — scria ziarul „DAILY MAIL" 
— dar nu trebuie să se ignore că 
ei au pierdut multe voturi in com
parație cu alegerile din 1983“. Intre 
timp, premierul Margaret Thatcher 
și-a remaniat cabinetul, aducînd pe 
băncile guvernamentale mai multe 
(nouă) nume noi, în special politi
cieni recrutați din rindul aripii 
„thatcheriste", așa incit se poate 
spune că va fi un guvern ce se va 
manifesta „la unison", spre deose
bire de trecut cînd se mai întilneau 
și „recalcitranți".

în ceea ce privește componența 
noii Camere a Comunelor, va avea 
376 conservatori, 229 laburiști, 22 
deputați aparținind partidelor libe
ral și social-democrat, 23 mandate 
revenind altor formațiuni politice de 
mai mică importanță. Un alt fapt, 
relevat de presă, este acela că 
„pentru prima dată tn Camera Co
munelor au intrat persoane de rasă 
neagră", pe listele laburiștilor fiind 
aleși trei deputați, Bernie Grant, 
Paul Boateng și Diane Abbot. De 
asemenea, tot ca laburist a mai 
fost ales Keith Vaz, originar din 
India. Ca număr de voturi, conserva
torii au obținut 13,6 milioane, labu
riștii — 9,9 milioane, iar partidele 
liberal și social-democrat — 7,3 mi
lioane.

Cum explică observatorii de presă 
rezultatele votului ?

In primul rînd, se subliniază faptul 
că partidul conservator s-a pregătit 
temeinic pentru bătălia alegerilor. 
Pentru conservatori — scrie DAILY

TELEGRAPH" — totul a început în 
toamna trecută, cînd, la convenția 
anuală a partidului,*  premierul 
Margaret Thatcher a schițat un pro
gram de măsuri economice și socia
le, care apoi a fost detaliat în pro
iectele de legi prezentate parla
mentului. Măsurile respective au 
început să dea roade prin martie și 
aprilie*  anul curent, cînd, o dată cu 
redresarea prețurilor obținute, prin 
exploatarea petrolului și gazelor din 
Marea Nordului, s-a realizat o creș
tere economică de 2,8 la sută, o re
ducere sensibilă a ratei șoma
jului, o scădere substanțială a defi
citului bugetar, precum și stabili
zarea finanțelor publice și a valorii 
lirei sterline. în același timp, infla
ția a fost menținută la un ritm de 
4 la sută.

Concomitent cu rezultatele obținu
te pe plan intern, în economie, s-a 
urmărit și reliefarea mâi pronunțată 
a Marii Britanii pe plan internațio
nal. Astfel, primul ministru That
cher a realizat un șir de con
sultări cu președinții S.U.A. și Fran
ței, cu șefii guvernelor R.F.G. și 
Italiei, după care a urmat vizita la 
Moscova și convorbirile cu secreta
rul general al C.C. al P.C.U.S.

Pe acest fundal, în luna mai a in
tervenit dizolvarea parlamentului 
britanic, devansîndu-se data alege
rilor cu 13 luni. Imediat, a început 
să fie difuzat un voluminos program 
al conservatorilor, cuprinzînd 77 pa
gini de realizări și promisiuni, pre
cum și o broșură de 26 de pagini 
referitoare la „beneficiile" privati
zării sectoarelor naționalizate ale 
economiei, in valoare de circa 20 
miliarde lire. In ceea ce privește 
politica externă, s-a anunțat accep
tarea de către guvernul conservator 
a „dublei opțiuni zero" in legăttlră 
cu rachetele nucleare din Europa.

Față de această ofensivă a parti
dului conservator. partidele de 
opoziție s-au aflat în situația „de a 
nu-și fi găsit busola" — cum se 
exprima ziarul „DAILY EXPRESS". 
Astfel, laburiștii au încropit în gra
bă un program mai firav ca sub
stanță, pe primul plan situîndu-se 
intenția de a reduce șomajul cu un 
milion în primii doi ani de la even
tuala revenire la putere. Ce-i drept, 
această promisiung a determinat 
creșterea numărului de voturi obți
nute de laburiști în regiunile cu 
șomaj ridicat din Scoția, Nordul 
Angliei și Țara Galilor (zone care 
au trimis în noua Cameră cu 20 de

deputați în plus), dar nu a apărut 
la fel de convingătoare în sudul An
gliei, unde trăiește marea majori
tate a populației și unde procenta
jul șomajului este mult mai scăzut.

Alianța dintre partidele liberal și 
social-democrat, cu un program mai 
degrabă ezitant în problemele eco- 
nomico-sociale, care situa pe primul 
loc atacurile la adresa conservato
rilor și laburiștilor, partide care de 
multe decenii s-au succedat la con
ducerea țării, a obținut un spor de 
voturi ce s-a tradus, insă, printr-un 
mandat în minus în Camera Comu
nelor, prilej ca reprezentanții aces
tor formațiuni politice să atace și 
mai vehement „sistemul electoral 
nedemocratic" — cum s-a exprimat 
liderul liberal David Steel — și să 
ceară introducerea sistemului pro
porțional. De altfel, s-a observat că 
în timp ce un deputat conservator 
și-a asigurat alegerea — în raport cu 
numărul total de voturi obținute de 
acest partid — ca urmare a sufra
giilor a ceva peste 36 000 de alegă
tori, un deputat al „alianței" a avut 
nevoie pentru obținerea mandatului 
de circa 332 000 de alegători. „Ciu
dată democrație" — avea să expri
me David Owen, liderul partidului 
social-democrat.

Observatorilor din afară, campania 
electorală britanică le-a atras aten
ția prin „imaginea complet diferită 
a țării lor, prezentată de diferiții 
lideri politici" — cum se exprima 
revista americană „NEWSWEEK"

în acest context, revista cita ur
mătoarele declarații :

Margaret Thatcher : Marea Brita
nie se înfățișează ca o țară cu „un 
spirit renăscut și cu reputația 
restaurată", care ar putea deveni 
statul vest-european cu „cea mai 
rapidă creștere economică", „mer- 
gind cu elan înainte".

Neil Kinnock : Anglia este „o țară 
divizată, într-o stare de depresiune", 
avînd „zone de sărăcie asemănătoare 
cu cele descrise de Dickens" și cu 
„un șomaj de peste 3 milioane, față 
de numai 1,1 milion în urmă cu opt 
ani cînd au venit conservatorii la 
putere".

David Owen : „Situația este into
lerabilă din punct de vedere social 
și uman", cele mai mari greutăți 
întîmpinîndu-le „cei săraci și șo
merii".

O serie de rapoarte și alte mate
riale publicate de presa londoneză

provenind din diverse surse interne 
întregesc tabloul dificultăților care 
confruntă Marea Britanie, atît pe 
plan economic, cit și social. Printre 
acestea se menționează declarația 
publicată de trei foști prim-miniștri, 
între care și Edward Heath (conser
vator), care evidențiază starea de 
degradare a infrastructurii din țară, 
cerind investiții suplimentari pen
tru soluționarea problemelor învăță- 
mintului, asistenței sanitare și so
ciale. în același timp, se citează da
tele raportului O.E.C.D., care prezin
tă un tablou nu prea promițător 
pentru evoluția viitoare în general 
a țărilor capitaliste dezvoltate, ceea 
ce determină pe mulți observatori 
să tragă concluzia că va fi foarte 
greu și pentru noul guvern al 
Marii Britanii să-și țină promisiu
nile făcute.

Intre timp, guvernul a si trecut la 
acțiune, anuntind un „pachet de 17 
legi", cu prilejul prezentării, de 
către regina Elisabeta. a mesajului 
tronului, prin care s-a deschis noua 
sesiune a parlamentului. Acest pro
gram. care reprezintă o continuare 
fidelă a politicii promovate anterior 
de cabinetul conservator, conține — 
după cum scrie ..Guardian" — „cîte 
ceva pentru fiecare". Laburiștii. însă, 
l-au calificat ca fiind „cel mai de 
dreapta" din cîte au fost prezentate 
în ultimul timp, deoarece, după pă
rerea lor. „favorizează numai pătu
rile avute ale societății" Si „îi defa
vorizează pe cei care si pină acum 
au fost defavorizați".

în ce le privește, partidele de opo
ziție au trecut, ca o primă măsură, 
la ...restructurarea corpului de spe
cialiști din domeniul electoral, pe 
seama cărora este pus în bună parte 
eșecul înregistrat. Totodată, alianța 
liberal-social-democrată a început 
să întreprindă pași in direcția întă
ririi unității rindurilor sale. Condu
cerea partidului liberal a aprobat 
un memorandum privind „fuziona
rea" acestei formațiuni politice cu 
Partidul Social-Democrat, idee care 
nu este întru totul aprobată în ta
băra P.S.D. Oricum, acestea sint 
pregătiri care au în vedere, de pe 
acum, viitoarea confruntare electo
rală. Cînd va fi aceasta ? Potrivit 
prevederilor constituționale — peste 
cinci ani. Momentul însă, așa cum 
s-a văzut recent, va fi ales de gu
vern, în funcție de calculele sale.

Nicolae PLOPEANU

Domnului colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA
Președintele Uniunii pentru Progres Național, 

Președintele Republicii Burundi
BUJUMBUR1

Aniversarea unui sfert de veac de Ia proclamarea independentei de stat 
a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez calde felicitări 
și cele mat bune urări. .

Sint încredințat că raporturile de prietenie și colaborare statornicite între 
partidele și țările noastre se vor adinei și extinde tot mai mult, pe baza 
acordurilor și ințelfgerilor la nivel înalt, în interesul popoarelor româp și 
burundez. al păcii si înțelegerii internaționale.

Vă doresc rciltă sănătate și fericire personală. Iar poporului burundez 
prieten, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Ședința Prezidiului 
C.C. al U.C.I.

Tovarășul Boșko Krunici, 
ales președinte al prezidiului

BELGRAD 30 (Agerpres). — In șe
dința Prezidiului C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, desfășura
tă marți, la Belgrad. Boșko Krunici 
a fost ales președinte al Prezidiului 
C.C. al U.C.I. pentru un mandat de 
un an. în conformitate cu statutul 
U.C.I. și cu regulamentul de func
ționare a Prezidiului U.C.I. — trans
mite agenția Taniug.

Boșko Krunici îi succede lui Mi- 
lanko Renovița, ales președinte al 
Prezidiului C.C. al U.C.I. in iunie 
anul trecut.

Demersuri pentru un climat 
de pace în America Centrală

CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager
pres). — într-o declarație făcută a- 
genției T.A.S.S., ministrul guatema
lez al relațiilor externe, Mario 
Quinones, s-a pronunțat împotriva 
amestecului străin în treburile in
terne ale țării, pentru respectarea 
dreptului popoarelor la autodetermi
nare. El a arătat că Guatemala se 
opune unei soluții militare pentru 
starea conflictuală centroamericană, 
evidențiind necesitatea promovării 
căii dialogului politic, ă negocierilor..

. Afirmînd că nu este posibilă1 
realizarea unui climat real de pace 
in America Centrală fără partici
parea și a guvernului nicaraguan 
sandinist, Mario Quinones a criticat 
tentativele unor cercuri nord-ame- 
ricane de a izola Nicaragua și a o 
exclude de la negocierile vizind pa
cea in America Centrală.

CARACAS 30 (Agerpres). — Vene
zuela s-a oferit să găzduiască, in a- 
cest an, o reuniune a președinților 
țărilor membre ale Grupului de la 
Contadora și Grupului de sprijin, 
consacrată continuării eforturilor de 
pace în America Centrală — 
președintele VenezuelOi. Jăime Lu- 
sinchi, a evidențiat necesitatea con
tinuării susținute a eforturilor depu
se de Grupul de Ia Contadora.Atac armat al R.S.A. pe teritoriul Angolei

LUANDA 30 (Agerpres). — Agen
ția angoleză de presă ANGOP, ci
tind un comunicat oficial dat publi
cității la Luanda, relatează că efec
tive motorizate ale forțelor armate 
sud-africane. sprijinite cu foc de 
artilerie și raiduri aeriene, au pă
truns pe teritoriul național angolez, 
ocupind poziții în jurul orașului 
Ongiva. S-a precizat că orașul a fost 
bombardat în cursul mai multor rai
duri aeriene. în ultimele 24 de ore.

Poporul burundez 
sărbătorește astăzi îm
plinirea unui sfert de 
veac de la memorabi
lul act al proclamă
rii independentei tării 
sale, care a pus ca
păt dominației străine 
și a deschis calea unor 
ample transformări e- 
conomico-sociale.

Republica Burundi 
(suprafața — 27 834
kmp ; populația — 
4.4 milioane de lo
cuitori) este situată 
în inima continen
tului african, acolo 
unde își au izvoa
rele marile fluvii Ni
lul și Zairul. Princi
pala ramură a econo
miei naționale o con
stituie agricultura, care 
furnizează, datorită în

tinselor culturi de ca
fea. 80 la sută din de
vizele tării. în anii ce 
au trecut de Ia apari
ția sa pe harta politi
că a lumii, tînăra re
publică a realizat o se
rie de succese pe ca
lea lichidării subdez
voltării. A avut Ioc re
forma agrară, s-a tre
cut la făurirea unei 
industrii proprii. Ast
fel. la Bujumbura a 
fost creată o platfor
mă industrială, iar în
tr-o zonă situată la 
20 km de capitală a 
intrat în funcțiune cea 
mai mare centrală 
electrică construită 
pînă acum în Bu
rundi.-

România urmărește 
cu interes succesele

poporului burundez pe 
calea consolidării in
dependentei. între 
România și Burundi 
s-au statornicit relații 
de prietenie si colabo
rare. care cunosc un 
curs ascendent. O con
tribuție de importan
ță deosebită în acest 
sens au adus-o con
vorbirile la cel mai 
înalt nivel din
tre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jean 
Baptiste Ba gaza, care, 
prin acordurile și în
țelegerile convenite, au 
deschis perspective 
rodnice conlucrării ro- 
mâno-burundeze. co
respunzător interese
lor ambelor țări și po
poare.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII RUANDEZE

Domnului general-maior JUVENAL HABYARIMANA
Președintele fondator

al Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare, 
Președintele Republicii Ruandeze

KIGALI
Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a proclamării independentei — 

Ziua națională a Republicii Ruandeze — îmi este deosebit de plăcut să vă 
adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire pe, ... 
sonală. iar poporului ruandez prieten, noi realizări pe calea dezvoltării S' 
propășirii patriei sale.

Exprim convingerea că legăturile de prietenie și cooperare statornici 
între partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu în viitor, spre, 
binele popoarelor român și ruandez, al cauzei păcii, înțelegerii și colabo
rării internaționale. 1 ț

NICOLAE CEAUȘESCU
• Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste România

La 1 iulie se împli
nesc 25 de ani de la 
proclamarea indepen
denței' de stat a Re
publicii Ruandeze.

Denumită adeseori 
„Țara celor o mie de 
coline" datorită cadru
lui geografic acciden
tat, Republica Ruan- 
deză este unul dintre 
statele continentului 
african cu cea mai 
mare densitate a popu
lației. Pe o suprafață 
de 26 336 kmp trăiesc 
circa 4,7 milioane de 
locuitori, care se o- 
cupă în proporție de 
4/5 cu agricultura. Se 
cultivă cereale, ma
nioc, ceai și mai ales

cafea — principalul 
produs de export.

în anii ce au urmat 
proclamării indepen
denței. poporul ruan
dez a depus eforturi 
pentru lichidarea îna
poierii economice moș
tenite din trecut, reu
șind să sporească pro
ducția agricolă și să 
pună bazele unei in
dustrii proprii. Astfel, 
planul de dezvoltare, 
în curs de realizare, 
prevede construirea 
mai multor obiective 
din domeniul materia
lelor de construcții, 
chimiei, energeticii, in
dustriei alimentare, 
cele mai importante 
fiind cele din capita

la țării, orașul Kigali. 
Aici vor fi înălțate o 
topitorie de fero-wol- 
fram și o oțelăne.

Animat de sentimen
te de caldă solidarita
te cu popoarele afri
cane. poporul român 
urmărește cu simpatie 
eforturile depuse de 
poporul ruandez pen
tru făurirea unei vieți 
noi. între Republica 
Socialistă România și 
Republica Ruandeză 
s-au statornicit relații 
de prietenie și colabo
rare care cunosc un 
curs ascendent, in a- 
vantajul ambelor po
poare. al cauzei păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

AGENȚIILE DE PRESA
S - ne scurt

[ CONSILIUL DE MINIȘTRI AL
1 R. S. VIETNAM, întrunit la Ha

noi, a adoptat lin program de ma- 
Isuri pentru îndeplinirea sarcinilor 

economice stabilite pe perioada 
următoarelor șase luni ale acestui 

Ian — relatează agenția V.N.A. Gu
vernul vietnamez va desfășura o 
activitate susținută vizind crește- 
;ea eficienței economioe, imbună- 

Itățirea activității organelor de 
stat, .eliminarea aspectelor negati
ve, perfecționarea relațiilor socia
le — precizează agenția citată.

I CONGRES. La Tirana s-au în

cheiat lucrările celui de-al X-lea
I Congres al Uniunilor Profesionale 
| -din Albania (U.P.A.). care a apro

bat Raportul privind activitatea
I sindicatelor albaneze și sarcinile 

care le revin în îndeplinirea hotă- 
rîrilor Congresului al IX-lea a! 
Partidului Muncii din Albania —

I informează agenția A.T.A. Delega
ții au ales noul Consiliu Central 
al U.P.A. și președinții consiliilor

. centrale ale sindicatelor pe ramu
ră. In funcția de președinte al 

, Consiliului Central al Uniunilor 
I Profesionale din Albania a fost 

reales Sotir Kocollari.

VIZITA LA ALGER. Președintele
■ Algeriei. Chadli Bendjedid. și co

lonelul Moammer Al-Kadhafi, con
ducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie a Marii Jamahirii 
Arabe Libiene Populare Socialiste,

■ aflat în vizită la Alger, au avut 
mai multe runde de convorbiri,

I transmite agenția EFE. Principa- 
I lele probleme examinate se con

centrează în jurul întăririi rela- 
Ițiilor dintre cele două țări si. pe 

un plan mai larg, intre toate sta
tele arabe.

| ADUNAREA LEGISLATIVA din
| Panama a decis, in unanimitate, 

ridicarea. înoepind de marți, a

I stării de urgentă instituite în țară 
la 40 iunie — informează agenția 
EFE. Starea de urgență fusese

I decretată ca urmare a unor acte 
de violentă și de nerespectare a 
ordinii constituționale.

ȘOMAJ. în Franța au fost înre- 
* gistrați, in luna mai, 3 493 000 șo

meri, potrivit unui raport al Con

federației Generale a ‘ Muncii 
(C.G.T.). Cea mai mare centrală 
sindicală din Franța a hotărit să 
publice lunar numărul real al ce
lor fără un loc de muncă. Astfel, 
in raportul pe luna mai. C.G.T. a 
inclus si populația fără lucru ex
clusă din statisticile oficiale — 
aproximativ un milion de persoane.'

LA LIMA a avut loc ceremonia 
depunerii jurămintului de către 
membrii noului guvern peruan, 
condus de Guillermo Larco Cox, 
informează agenția EFE. Allan 
Wagner Tizon a păstrat portofoliul 
relațiilor externe., iar pentru prima 
oară în cabinet au fost desemnate 
două femei : Mercedes Cabanillas 
— ministru al educației — și Ilda 
Urizar — ministru al sănătății.

ATENTAT. Președintele Confe
derației muncii din Grecia. Gheor- 
ghios Raftopoulos. a fost rănit in I 
urma unui atentat comis de mem- ' 
brii unui grup extremist. Premie
rul elen. Andreas Papandreu a I 
condamnat in termeni fermi acest j 
atentat. Este pentru prima oară 
cind victima acțiunii teroriste . 
este o personalitate marcantă a I 
P.A.S.O.K. — partidul de guver- I 
nămint. Atentatul a fost revendicat 
de o organizație necunoscută — i 
„Mișcarea revoluționară 1 mai".

BOMBA DEZAMORSATĂ. După 
o noapte întreagă de muncă neîn
treruptă, experti britanici au reu- ‘ 
șit să dezamorseze o bombă ger
mană neexplodată, din cel * de-al I 
doilea război mondial. Bomba a | 
fost descoperită in cursul unor 
lucrări de construcție care se . 
efectuează la Londra. Circa 300 | 
de persoane care locuiau în apro
piere au fost evacuate. i

UN AVION AMERICAN DE
RECUNOAȘTERE a violat spațiul . 
aerian al R. P. D. Coreene, în I 
zona apelor teritoriale din apro- * 
pierea orașului Kosong. Este cea 
de-a 11-a acțiune de acest fel în- I 
registrată in cursul lunii iunie, 
ceea ce contribuie la menținerea > 
stării de tensiune în Peninsula | 
Coreea — subliniază agenția 
A.C.T.C. |

“| ORIENTUL
| MIJLOCIU

ANKARA 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Turciei, Kenan Evren, a 
declarat, cu prilejul Vizitei la An
kara a regelui Hussein al Iordaniei, 
că guvernul turc sprijină ideea con
vocării unei conferințe internaționa
le asupra Orientului Mijlociu la care 
să fie prezente toate părțile intere
sate, inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, în condiții de 
deplină egalitate. Președintele turc 
a exprimat convingerea țării sale că 
retragerea Israelului din toate teri
toriile arabe ocupate și restabili 
drepturilor legitime ale poport Vi 
palestinian reprezintă condiții fui.'- 
damentale pentru făurirea păcii în 
regiune.

în privința conflictului dintre Iran 
și Irak, președintele Evren a reafir
mat neutralitatea și disponibilitatea 
guvernului său de a participa la de
mersurile pentru încheierea pașnică 
a războiului dintre cele două țări.

AMMAN 30 (Agerpres). — La 
Amman se desfășoară o reuniune la 
care participă oficialități din Iorda
nia, Siria și Liban, din partea Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei și Ligii Arabe. Intîlnirea este 
consacrată examinării. între altele, a 
situației locuitorilor din taberele de 
refugiați palestinieni și din terito
riile arabe ocupate, informează a- 
genția Q.N.A.

Participanții s-au pronunțat pentru 
convocarea unei conferințe arabe la 
nivel înalt în cadrul căreia să fie 
realizată o poziție comună a țărilor 
din Zonă în ceea ce privește organi
zarea unei Conferințe internaționale 
în problema Orientului Mijlociu, in
formează agenția Q.N.A. S-a subli
niat necesitatea restabilirii dreptu
rilor legitime ale poporului palesti
nian și a găsirii unei soluții juste 
situației din Orientul Mijlociu.

BEIRUT 30 (Agerpres). — Avioane 
de luptă israeliene au întreprins, 
marți, zboruri de recunoaștere la 
joasă înălțime asupra unor zone ale 
orașului Saida din sudul Libanului 
și a taberelor de refugiați palesti
nieni situate în apropiere. Pe de altă 
parte, relevă agenția M.E.N.. vedete 
militare israeliene au continuat pa
trularea de-a lungul țărmului liba
nez.

La Beirut. în partea sudică a ora
șului a avut loc, in aceeași zi. o ex
plozie, a cărei origine nu a fost încă 
stabilită, informează agenția KUNA,
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