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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, vineri, 3 iulie,
a avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.
Comitetul Politic Executiv a analizat mo
dul în care s-a acționat pentru REALIZA
REA PLANULUI PE LUNA IUNIE. PE PRI
MUL SEMESTRU, PRECUM ȘI MĂSURILE
DE ÎNFĂPTUIRE A PREVEDERILOR PE
ÎNTREGUL AN 1987.
în cadrul ședinței s-a subliniat că, în pri
mele 6 luni ale acestui an, și îndeosebi în
luna iunie, au fost înregistrate creșteri de
producție — inclusiv la export — față de
aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate
acestea, în unele sectoare și la unii indica
tori de plan realizările obținute nu s-au si
tuat la nivelul prevederilor, al potențialului
tehnic și material de care dispune economia
națională.
Pornind de la această situație, secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a indicat ca, în fiecare
centrală și întreprindere, în fiecare ramură
industrială să fie luate măsuri ferme pen
tru înlăturarea grabnică a lipsurilor mani
festate și îmbunătățirea întregii activități,
pentru recuperarea tuturor restanțelor și
îndeplinirea, in cele mai bune condiții, a
planului pe luna iulie, pe semestrul II și pe
întregul an. S-a stabilit ca restanțele din
luna iunie, îndeosebi la export, să fie recu
perate pînă la 10 iulie. S-a cerut guvernului,
ministerelor, centralelor industriale, tuturor
întreprinderilor să se preocupe cu răspun
dere sporită de realizarea producției fizice
Ia toate sortimentele, de încadrarea strictă
în normele de consum aprobate și, în gene
ral, de reducerea cheltuielilor materiale —
care se mențin încă la un nivel ridicat — de
creșterea în continuare a productivității
muncii și a calității produselor, de recupera
rea și valorificarea materialelor refolosibile,
recondiționarea și refolosirea pieselor și subansamblelor, de sporirea eficienței întregii
activități economice. O atenție deosebită va
trebui să se acorde lichidării stocurilor
supranormative, precum și reducerii stocu
rilor de producție neterminată, care conti
nuă să fie deosebit de mari și pe baza că
rora s-ar putea obține o importantă creștere
a producției.
în cadrul ședinței, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat în mod deo
sebit necesitatea de a se acorda o atenție
maximă realizării producției de export și
livrării acesteia la termenele prevăzute în
contractele cu beneficiarii externi și în con
diții de cea mai bună calitate. Apreciind că
există toate condițiile pentru realizarea în
întregime a producției de export, că au fost
încheiate contractele necesare cu partenerii
externi, secretarul general al partidului a
cerut să se organizeze în așa fel munca în
întreprinderile producătoare, încît în lunile
de vară și toamnă să se realizeze chiar în
devans unele produse contractate la export.
în ceea ce privește investițiile — unde

mai există o serie de rămîneri în urmă —
s-a cerut să se ia de îndată măsuri energice
pentru a se asigura punerea în funcțiune, la
datele stabilite, a noilor capacități. în mod
deosebit, s-a indicat să fie urgentate lucră
rile de construcții și montaj a utilajelor care
stau în stocuri destul de mari pe șantiere,
în loc să fie puse neîntîrziat în funcțiune.
în domeniul agriculturii, a arătat secreta
rul general al partidului, esențial în mo
mentul de față este ca organele și organi
zațiile de partid, organele agricole, consiliile
populare să asigure mobilizarea largă a tu
turor oamenilor muncii de la sate pentru
terminarea strîngerii orzului în toate jude
țele și pentru trecerea, încă de la începutul
săptămînii viitoare, în județele din sudul
țării, la recoltarea griului. Trebuie să se
tragă concluzii din experiența dobîndită la
recoltarea orzului și să se ia toate măsurile
pentru strîngerea, în cele mai bune condiții,
a întregii producții de grîu, pentru transpor
tarea și depozitarea ei corespunzătoare, pen
tru efectuarea la timp și de bună calitate a
tuturor lucrărilor de întreținere a culturilor
de vară și de toamnă.
Apreciind că economia națională dispune
de tot ce este necesar pentru înfăptuirea, la
un înalt nivel de calitate și eficiență, a pre
vederilor de plan — în industrie, agricultu
ră, investiții, la export și în toate sectoarele
de activitate — tovarășul Nicolae Ceaușescu
a cerut guvernului, miniștrilor, consiliilor de
conducere și consiliilor oamenilor muncii,
precum și comitetelor județene, tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid să acțio
neze cu toată hotărîrea pentru buna organi
zare și desfășurare a producției, pentru re
zolvarea tuturor problemelor ce apar în
activitatea de îndeplinire a planului, pentru
introducerea unui climat de ordine și disci
plină riguroasă în realizarea planului din
fiecare sector, din fiecare Unitate economică.
Pornind de Ia importanța deosebită a sar
cinilor și obiectivelor stabilite pentru acest
an, secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a adresat comuniștilor,
tuturor oamenilor muncii, întregului nostru
popor chemarea de a acționa în spirit revo
luționar, cu toată răspunderea pentru a asi
gura realizarea în cele mai bune condiții
a prevederilor de plan pe luna iulie, pe se
mestrul II și pe întregul an 1987, asigurînd
astfel înfăptuirea neabătută a programului
general de dezvoltare economică și socială a
țării, a hotăririlor Congresului al XIII-lea al
partidului.
în continuarea ședinței, Comitetul Politic
Executiv a dezbătut și aprobat RAPORTUL
LA PROIECTUL DE DECRET PRIVIND
MODUL DE REPARTIZARE ÎN PRODUC
ȚIE A ABSOLVENȚILOR INSTITUȚIILOR
DE ÎNVĂȚĂMlNT — CURSURI DE ZI —
PROMOȚIA 1987. A fost relevat faptul că,
la baza elaborării planului de repartizare a
absolvenților din invățămintul superior, li
ceal și profesional au stat orientările Con
gresului al XIII-lea al P.C.R., indicațiile
secretarului general al partidului, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, cu privire la asigurarea
necesarului de cadre temeinic pregătite pen
tru înfăptuirea importantelor sarcini ce re
vin economiei naționale în actualul cincinal
și în perspectivă. S-a avut în vedere satis
facerea cererilor de absolvenți din toate ra
murile economiei, acordîndu-se o atenție
deosebită domeniilor minier, petrolier, ener
getic și agricol.
Comitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-au exprimat
convingerea că noile promoții de absolvenți
care vor intra în acest an în producție își
vor pune toate cunoștințele dobîndite în anii
de studii, întreaga lor pregătire profesională
în slujba îndeplinirii exemplare a marilor
obiective stabilite de partid, în vederea asi
gurării progresului multilateral al patriei,
creșterii nivelului de trai și a gradului de
civilizație al poporului, afirmîndu-se, Ia
locurile de muncă, prin întreaga lor activi
tate, ca demni și entuziaști constructori ai
socialismului și comunismului pe pămîntul
României.
De asemenea, în cadrul ședinței, Comite
tul Politic Executiv a examinat PLANUL
DE MASURI PRIVIND ANIVERSAREA A
43 DE ANI DE LA VICTORIA REVOLU
ȚIEI DE ELIBERARE SOCIALĂ SI NA
ȚIONALĂ, ANTIFASCISTĂ SI ANTIIMPERIALISTĂ DE LA 23 AUGUST 1944.
Aprobînd planul de măsuri, Comitetul
Politic Executiv a stabilit ca aniversarea
zilei de 23 August să fie marcată, în întrea
ga țară, prin organizarea a numeroase ac
țiuni politico-ideologice și cultural-educa
tive, care să pună puternic în lumină boga
tele și glorioasele tradiții de luptă ale Parti
dului Comunist Român și poporului nostru,
însemnătatea istorică a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, profundele transformări revo
luționare petrecute în viața societății româ
nești în ultimii 43 de ani și. îndeosebi. în
perioada de mărețe înfăptuiri inaugurată de
Congresul al IX-lea al P.C.R., de cînd
tovarășul Nicolae Ceaușescu conduce desti
nele țării, ale națiunii, pe calea socialismu
lui și comunismului. Va fi intensificată acti
vitatea nolitico-organizatorică în vederea
mobilizării și mai largi a tuturor colective
lor de oameni ai muncii pentru realizarea,
în cele mai bune condiții, a planului si an
gajamentelor ne anul 1987, a prevederilor
actualului cincinal.
Comitetul Politic Executiv și-a exprimat
încrederea că întregul nostru popor va întimpina ziua de 23 August, precum și Con
ferința Națională a partidului și cea de-a
40-a aniversare a proclamării Republicii cu
noi și tot mai mari , succese în toate do
meniile de activitate, în ridicarea patriei pe
trepte tot mai înalte de progres și civilizație
socialistă.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de
asemenea, probleme curente ale activității
de partid și de stat.
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PORNIND DE LA UN CALCUL...
Cit de mare este pierderea de
producție datorată unei opriri ne
prevăzute în funcționarea unui
utilaj minier 7 Să dăm un sin
gur exemplu : defectarea motorului
unui transportor din abataj presu
pune decuplarea alimentării electrice,
demontarea motorului defect, aduce
rea unui motor nou din magazie la
puț și apoi pe galerie pină ia aba
taj, montarea, efectuarea probelor
de funcționare și scoaterea la supra
față a motorului defect. Or. chiar
dacă există o bună organizare a
muncii și unele operații se pot su
prapune în timp, durata minimă a
opririi este de trei ore. perioadă în
care, intr-un abataj de capacitate
medie, se pot extrage o sută de tone
de cărbune.
Pornind de la un asemenea calcul
și de la altele de acest fel. ziarul
„Scinteia" și-a propus o investigație
mai amplă pe filiera proiectare-construcție de mașini-exploatare minie
ră, încercînd să răspundă la între
barea : cum trebuie acționat pentru
îmbunătățirea calității utilajului mi
nier 7 Ne oprim mai intîi ' asupra
principalelor utilaje folosite în sub
teran.

ARAD

DIVERGENȚE PĂGUBITOARE. în
bazinul Gorjului și în alte bazine
miniere unul din cele mai folosite
utilaje este combina de abataj
asimilată în fabricație la întreprin
derea de utilaj minier Petroșani.
Cum se comportă în exploatare ?
Consemnăm citeva opinii :
Ing. Emil Moravcsik, șeful servi
ciului mecanic de la întreprinderea
minieră Motru : „Avem numeroase
probleme, numai jumătate din com
binele din dotare funcționează".
Ing. Gavril Baican, directorul în
treprinderii miniere Dragotești din
Combinatul minier Motru : „Am
avut necazuri cu reductoarele la pri
mele combine. Cele mai noi sint
sensibil îmbunătățite".
Ing. Titus Costache, director ge
neral adjunct al Combinatului mi
nier Valea Jiului : „Modelul de re

ferință al combinei a corespuns pe
deplin necesităților noastre".
lată deci o paletă de aprecieri cit
se poate de diversă, din care rezultă
prima concluzie: în anumite condiții
de zăcămînt și de exploatare, utilajul
este bun. De ce însă în multe unități
miniere combina respectivă nu dă re
zultate. nu asigură producția și pro
ductivitatea stabilite 7 Răspunsul la
această întrebare ne conduce inevi
tabil spre modul de colaborare pe fi
liera proiectant-constructor-utilizator.
Atunci cînd a existat un dialog,
problemele și-au găsit rezolvarea
cuvenită. Astfel, aplicarea la I.U.M.
Petroșani a unei tehnologii adecvate
de tratament termic a mărit durata
de viață a acelor componente care se
uzau prematur. Foarte bine s-a fi
nalizat și colaborarea dintre între
prinderea minieră Motru și Institu

94- X
25 \

0

SIBIU

\ȚCOU45/M
~o~

BRAȘOV

[HUNEDOARA

Jt6

I

Z9

VRANLEA

\/100'-->

-$7)100 .
l buzău
60 A.

TIMIȘ

93 BRAH0VA\

20

\CARaș-jeveii/n

G0R3

79

>d1hbovitA

A 70
95
BRĂILA

IALOMIȚA

100

96

91

CĂlĂRA3J^'w}rANȚ.A

84-^'

STADIUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE LA PORUMB. Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în
procente pe județe, în seara zilei de 2 iulie, proporția în care au fost efectuate cea de-a treia prașilă
mecanică (cifra de sus) ți cea de-a treia prașilă manuală (cifra de jos). Date furnizate de Ministerul
Agriculturii.

• Recoltarea orzului - intensificată Ia maximum, peste tot unde la
nurile s-au pîrguit • Terenurile să fie eliberate neîntîrziat de paie,
spre a se putea trece imediat la semănatul culturilor duble ® Revi
zuirea cu grijă și răspundere a combinelor în vederea bunei lor
funcționări Ia secerișul griului
Cu fiecare zi. pe măsu
ră ce secerișul orzului se
extinde și în județele
din Moldova și Transil
vania. volumul lucrărilor
agricole de executat spo
rește foarte mult. Atît
la seceriș, dar mai ales
la eliberarea terenurilor
și însămînțarea culturilor
duble sint necesare nu
meroase utilaje si forțe
umane si — ceea ce con
stituie un element hotăritor — o temeinică orga
nizare a muncii.
Potrivit datelor furni
zate de Ministerul Agri
culturii. pînă în seara
zilei de 2 iulie orzul a
fost recoltat de pe 74 la
sută din suprafețele cul
tivate în unitățile agri
cole socialiste. Așa cum
am mai anunțat. In ju
dețele din sudul tării această lucrare s-a înche
iat. întrucît secerișul or
zului s-a extins în alte
zone ale tării, unde coa
cerea lanurilor se pro
duce mai diferențiat față
de sud. este necesar să
fie luate măsuri în ve
derea identificării sole
lor care pot fi recoltate
cu prioritate.
O atenție cu totul apar
te trebuie acordată. în
fiecare unitate agricolă,
în fiecare județ. îndepli
nirii prevederilor din
programul campaniei agricole' de vară, aprobat
la plenara Consiliului
Național al Agriculturii,

referitoare la însămînțarea culturilor duble. Aceasta presupune. în pri
mul rînd. ca terenurile
de Pe care s-a strîns re

țin dacă avem în vedere
că numai orzul a fost
strins de pe 409 679 hec
tare. Iată de ce. în spi
ritul indicațiilor condu

colta să fie eliberate
neintirziat de oaie si alte
resturi vegetale, pentru a
se putea trece imediat la
arat si semănat. Din da
tele furnizate de Minis
terul Agriculturii rezultă
că pînă în 'seara zilei de
2 iulie au fost însămintate cu culturi duble
208 000 hectare. Este pu

cerii partidului, o sarcină
imnortantă a organelor si
organizațiilor de partid,
a consiliilor populare este
aceea de a mobiliza la
aceste lucrări pe toti lo
cuitorii satelor, care, ală
turi de utilajele aflate la
dispoziția unităților agri
cole. să asigure elibera
rea neîntîrziată a terenu

rilor de toate resturile
vegetale. Experiența a
numeroase unități agri
cole a demonstrat că cele
mai bune rezultate la
culturile duble au fost
obținute acolo unde însămîntarea acestora s-a fă
cut in termene scurte,
imediat după seceriș.
Cu toată răspunderea
trebuie să se acționeze
în aoeste zile pentru pre
gătirea corespunzătoare a
combinelor și a celorlal
te utilaje care vor fi fo
losite la recoltarea griu
lui. lucrare ce va începe
chiar din primele zile ale
săptămînii ce urmează.
Anumite neajunsuri in
organizarea muncii la
secerișul orzului sau de
fecțiunile apărute la com
bine vor trebui înlăturate
din timp si cu cea mai
mare atenție. Peste tot
munca trebuie astfel or
ganizată incit. în fiecare
unitate agricolă. Seceri
șul griului să se încheie
în cel mult 8 zile, condi
ție de cea mai mare în
semnătate pentru evitarea
pierderilor de recoltă.
Există condiții mate
riale și tehnice pentru ca
toate lucrările agricole
de vară să fie efectuate
la timp și de bună cali
tate. Important este să se
acționeze energic in ve
derea bunei organizări a
muncii, pentru întărirea
spiritului de ordine și
disciplină.

Europa - un rol tot mai activ în înfăptuirea
dezarmării și asigurarea păcii
„Toate țările Europei trebuie să-și asume răspun
derea în fața propriilor popoare, a tuturor națiunilor și
să acționeze cu toată fermitatea pentru dezarmare și
pace. Generațiile viitoare, istoria nu vor ierta pe acei
oameni politici, guvernele care nu își vor face pe deplin
datoria sacră în vederea dezarmării și asigurării păcii".
NICOLAE CEAUȘESCU

tante Investiții, atît pentru deschiderea de noi fronturi
miniere, cit și pentru mecanizarea complexă a lucră
rilor din subteran și de la suprafață. îndeosebi în ul
timele două decenii, gradul de mecanizare al lucră
rilor a sporit simțitor, ajungînd, practic, la 100 la sută
în cariere și la proporții apropiate într-o serie de mine
din subteran, cum sînt de exemplu cele de la Paroșeni și Lupeni din Valea Jiului.
Dacă, la început, dotarea s-a făcut în principal prin
import, industria constructoare de mașini a trecut
treptat la execuția unor mașini și utilaje dintre cele
mai complexe. Astfel, dacă în 1983 era realizat în
țară numai 31 la sută din totalul utilajului minier,
astăzi se asigură din producție proprie peste 85 la
sută din necesități, urmind ca la sfirșitul actualului
cincinal să se ajungă la 95 la sută.
Dincolo de aceste progrese cantitative evidente, se
pune întrebarea : corespund utilajele miniere cerințe
lor activității din industria carboniferă ?

CALITATE numai produse
de cea mai bună

BACAU
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Livrați minerilor numai utilaje bune!
Țârii — cit mai mult cărbune ! lată deviza de muncă
harnică, entuziastă a colectivelor de mineri din bazi
nele carbonifere, de activitatea cărora depinde asigu
rarea uneia din cele mai importante resurse materiale
și energetice. In această privință, referindu-se la sar
cinile care revin industriei extractive, la plenara co
mună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și
a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cerința
îmbunătățirii activității in domeniul minier, sporirii
producției de cărbune in general, in mod deosebit a
producției de huilă, de cărbune cocsificabil.
în spiritul indicațiilor date de secretarul general al
partidului, se impun deci eforturi susținute pentru spo
rirea producției de cărbune, printr-o mai bună orga
nizare a activității in subteran și în cariere, prin utili
zarea cu randament superior a dotărilor tehnice mo
derne existente în toate unitățile miniere. Este cunos
cut făptui că in industria extractivă s-au făcut impor

HARGHITA

Privirile opiniei publice internaționale sînt ațintite astăzi, mai mult
ca oricînd, asupra Europei, continentul care a adus o uriașă contribuție
Ia dezvoltarea civilizației umane, dar și locul de unde au pornit cele
două conflagrații mondiale. Țările europene dețin un important procentaj
din producția materială a lumii, ca și in comerțul mondial. Europa este,
în același timp, continentul cu o pondere deosebită în viața politică
mondială, datorită influenței pe care, prin tradiție, statele europene o
exercită in lume. Dar, din păcate, Europa este și continentul unde s-au
acumulat imense cantități de armament ; practic, cea mai mare parte a
arsenalelor nucleare existente în lume este concentrată în Europa sau
vizează continentul european.
Toate acestea explică de ce România, președintele Nicolae Ceaușescu
acționează stăruitor și neobosit pentru ca Europa,' statele continentului
să îndeplinească un rol mai activ, să-și asume' întreaga răspundere
istorică ce Ie revine în soluționarea problemelor complexe ale vieții
internaționale. Acestui țel îi sînt consacrate numeroase inițiative ale
țării noastre, în aceeași direcție înscriindu-se și propunerile și demersu
rile altor țări de pe continent.

tul de mine Petroșani pe tema con
ceperii și proiectării unui nou organ
de tăiere al combinei, care să fie
adecvat condițiilor zăcămintului de
lignit. Dar nu totdeauna s-a pro
cedat așa.
CERCUL VICIOS AL PĂSĂRII
BIROCRATICE A RĂSPUNDERII.
Desigur, în cursul investigațiilor
nu ne-am propus să stabilim
dacă, de exemplu, ovalizarea gău
rilor de fixare a carcasei de mo
tor se datorește deficiențelor de fa
bricație sau neglijențelor în exploa
tare. Nici dacă de nerespectarea co
telor găurilor de prindere a motoru
lui hidraulic de avans se face vi
novat proiectantul sau executantul.
Este cert însă că rezolvarea unor
astfel de probleme se face abia cînd
utilajul ajunge la unitatea minieră,
cu cheltuieli mari și pierderi de
timp. Sînt probleme care apar pe
fondul funcționării necorespunzătoa
re a mecanismului cooperării dintre
proiectant, constructor și cel care
utilizează combina.
Un exemplu edificator în această
privință : combina a fost asimilată
prin cooperare. S-a ales un uti-

Filele de calendar ale acestor ul
time săptămini consemnează, pe
lingă nu puținele motive de îngri
jorare datorate continuării cursei
înarmărilor, în primul rînd a celor
nucleare, și o serie de raze de lu
mină, ca urmare a conturării, pen
tru prima oară în perioada postbe
lică, a șansei istorice de încheiere a
unui acord privind eliminarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune
din Europa, pas concret de natură
să deschidă o cale spre eliberarea
continentului și a lumii de pericolul
nuclear. Acesta • este și motivul
pentru care actualele negocieri,
consultări și discuții în jurul aces
tei chestiuni sînt urmărite cu cea
mai mare atenție și cel mai viu in
teres de opinia publică de pretutin
deni. care își exprimă speranța și
încrederea că ele se vor concretiza
in scurt timp, corespunzător intere
selor vitale ale populației europene,
ale tuturor națiunilor.

(Continuare in pag. a IlI-a)
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* n acest context, este de remar
cat intensificarea activității a
diferite state europene, mul
tiplicarea inițiativelor atît bi, cit șl
multilaterale, in legătură cu un șir

I

importante

componente

ale

problemei fundamentale a zilelor
noastre — dezarmarea, și in primul
rînd cea nucleară — ca premisa
sine qua non a asigurării dreptului
la viață, la pace al tuturor națiu
nilor.
Țn întreagă această activitate își
găsește o deplină confirmare teza
partidului și statului nostru, a to
varășului Nicolae Ceaușescu. potri
vit căreia în procesul de înfăptuire
a dezarmării și făurire a securității
europene toate țările continentului,
indiferent de mărimea lor și, in pri
mul rînd, țările membre ale celor
două alianțe militare, N.A.T.O, și
Tratatul de la Varșovia, pot și tre
buie să-și aducă propria contribuție.
Pentru că înlăturarea primejdiei
nucleare și realizarea dezarmării
privesc, în mod direct, toate statele
și popoarele continentului și este de
datoria tuturor să aibă un rol mai
activ, să prezinte inițiative proprii
urmărind realizarea de înțelegeri
menite să ducă la înlăturarea ame
nințării care planează deasupra Eu
ropei și a lumii, la reducerea stări
lor de încordare, animozitate și sus
piciune, la întărirea încrederii, la
revenirea la o politică do paoe șl

colaborare pe continent și, în gene
ral, în lume.
Este cunoscut că țările socialiste
au militat și militează intens pentru
lichidarea amenințării nucleare, pen
tru dezarmare si pace. Un exemplu
concludent în această privință il
oferă România. Așa cum se știe, țara
noastră, președintele ei au depus
eforturi neobosite, au prezentat
nenumărate demersuri și inițiative
pentru ca hotărîrea de ampla
sare a noilor rachete nucleare pe
continent să nu se materializeze. Iar
atunci cînd, în pofida protestelor
opiniei publice, a mișcărilor pentru
pace s-a trecut la amplasarea rache
telor, țara noastră a acționat cu
deosebită consecventă pentru oprirea
acestui proces, pentru retragerea ra
chetelor deja amplasate. în același
timp. România s-a pronunțat și se
pronunță în favoarea unui program
complex de dezarmare vizînd lichi
darea. pe etape, a tuturor armelor
nucleare pînă la sfirșitul secolului și
în paralel reducerea cu 25 la sută,
pînă anul 1990, a armamentelor con
venționale. precum și a efectivelor
si cheltuielilor militare, urmind să
se acționeze în continuare pentru a
se ajunge la o diminuare cel pu
țin cu 50 la sută pînă în anul 2000.
Unind vorba cu fapta, țara noastră
a efectuat anul trecut o reducere cu
5 la sută a efectivelor și armamente
lor și cu aproape 10 Ia sută a chel
tuielilor militare, măsură ratificată
de intregul popor prin referendumul
din 23 noiembrie 1986.
Prin recenta Declarație a Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia,
țările socialiste membre au propus,
cum se știe. înlocuirea vechilor doc
trine militare, bazate pe înarmări,
în primul rînd nucleare, cu o doc
trină nouă, bazată pe stabilirea unui
echilibru militar la niveluri cit
(Continuare in pagina a Vl-a)
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ORGANIZAȚIILE DE PARTID
- mai puternic implicate în acțiunea
de pregătire profesională a oamenilor
muncii
Judetul Argeș ocupă acum, dato
rită importantelor fonduri de inves
tiții alocate de stat, locul patru între
județele tării din punct de vedere al
dezvoltării industriale. Astăzi se
realizează aici o producție de 66 mi
liarde Iei. față de numai 4 miliarde
lei în 1965. în cuprinsul județului au
fost create 170 000 de noi locuri de
muncă, constituindu-se zeci și zeci
de puternice detașamente de munci
tori. tehnicieni și ingineri, cărora le
sînt încredințate spre gospodărire
unităti bine dotate tehnic si in care
se obțin produse cu înalt grad de
tehnicitate. între care autoturisme
Dada si ARO. componente electro
nice și motoare electrice, precum și
produse ale industriei petrochimice,
ușoare și de materiale de construcții.
Sub îndrumarea organelor si or
ganizațiilor de partid, colectivele argesene de oameni ai muncii din in
dustrie si construcții sînt angajate
in importante acțiuni de moderniza
re a producției si a muncii. Pe această cale, pînă în 1990 urmează să
se dubleze productivitatea muncii si
să se accentueze laturile calitative
ale creșterii economice. Moderniza
rea. introducerea neîncetată și pe
scară tot mai largă a progresului
tehnic sînt de natură să producă
schimbări calitative în structura pro
ducției, precum și a echipamentelor
cu care vor fi dotate unitățile eco
nomice. în strînsă legătură cu aceste
sarcini si cerințe. Pe baza indica
țiilor
formulate
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, organele si orga
nizațiile de partid desfășoară ample
acțiuni de pregătire si perfecționare
a pregătirii tehnico-profesionale a
oamenilor muncii, pornindu-se de
la adevărul că factorul determinant,
hotărîtor în înfăptuirea preveeconomice
planurilor
derilor
ÎI reprezintă oamenii, Preocupările
în acest domeniu sînt ilustrate cel
mai bine de faptul că anul trecut
cursurile de perfecționare au fost
absolvite de 110 000 oameni ai mun
cii ; au fost totodată calificați 2 225
muncitori și polfcallficati Încă 2 000.
în acest an sînt cuprinși, de aseme
nea. la cursurile de pregătire nume
roși muncitori, tehnicieni și ingineri.
Pînă la sfirșitul cincinalului. între
gul personal din economia județului
va frecventa de citeva ori cursurile
de perfecționare a pregătirii tehnico-urofesionale. Ce aspecte pozitive
sînt de evidențiat, ce mai trebuie
făcut pentru perfecționarea aoestui
amplu proces de calificare ?
Trebuie să subliniem de la început,
ca un lucru meritoriu, că pro
gramele de perfecționare, prin con
ținutul lor. reușesc să asigure pen
tru fiecare categorie de oameni atît
o informare tehnologică la zi. cît și
posibilitatea aprofundării modului de
exploatare corectă a mașinilor și in
stalațiilor. căilor de reducere a con
sumurilor si Îmbunătățire a organi
zării procesului de producție. Ele
asigură totodată o perfecționare di
ferențiată. corespunzătoare nivelului
de pregătire al oamenilor, specifi
cului unităților, așa cum este cazul
programelor alcătuite la întreprinde
rea ..Electroargeș", întreprinderea
de transport auto Argeș. Activitatea
de perfecționare este încredințată de
organele si organizațiile de partid
celor mai bune cadre din întreprin
deri. în unele întreprinderi (Combi
natul petrochimic. întreprinderea de
autoturisme si Combinatul de arti
cole din cauciuc din Pitești) au fost
invitate la cursuri și cadre univer
sitare. Pornindu-se de la indicațiile
secretarului general al partidului,
formulate in ședința Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
din 20 februarie a.c.. în întreprinderi
s-au stabilit măsuri concrete de a se
•sigura săptăminal, pentru fiecare
muncitor, ore de perfecționare a cu
noștințelor legate de activitatea sa
concretă, inclusiv analize in legă
tură cu ce și cît a produs.
Dar să vedem, concret, cum sînt
concepute si conduse de către orga
nizațiile de partid si consiliile oa
menilor muncii cursurile in citeva
dintre unitățile județului. Cei 22 940
de cursanti din întreprinderea de
autoturisme din Pitești beneficiază
de 704 programe de pregătire, din
care : 447 sint cursuri de perfecțio
nare organizate pentru muncitorii cu

categorii mari, maiștri, cadre cu stu
dii medii si superioare ; 247 cursuri
se desfășoară la locul de muncă,
sub conducerea maiștrilor, unde se
pune accent mai ales pe aspectul
practic al operațiilor tehnologice
specifice ; există si programe perso
nale de pregătire, cu eficiență spo
rită. pentru șefii de ateliere si secții,
pentru conducătorii de întreprinderi.
Au fost confirmați ca lectori oameni
competentl. cu aptitudini pedagogice,
s-a editat un bogat material didac
tic. Pentru muncitorii calificați de
la secțiile montaj general, finisări și
motor s-a tipărit un documentar
tehnic însumînd 600 întrebări speci
fice tehnologiei de montare a auto
turismelor si motoarelor. întrebările
au trei variante de răspunsuri, determînînd muncitorii ca pe baza unui
studiu aprofundat să stabilească
răspunsuri corecte. Pentru creșterea
competenței cadrelor de conducere
din întreprindere, specialiști de la

Rezultate
și preocupări
în județul Argeș
CEPECA București prezintă in
uzină noutățile de ultimă oră despre știința conducerii.
Semnificativ in acest sens este
modul cum au conceput pregătirea
Si organizațiile de partid de la Com
binatul petrochimic din Pitești. în
primul rînd. e de retinut că temati
ca răspunde concret cerințelor din
fisa tehnică, iar demonstrațiile prac
tice ocupă jumătate din fondul de
timp. La acestea se au în vedere
cunoașterea de către fiecare om a!
muncii a tehnologiilor, instalațiilor,
a modului de întreținere și reparare
a acestora. însușirea normelor de
protecția muncii. La Antrepriza ge
nerală de construcții hidrotehnice
Argeș își dovedesc eficiența progra
mele personale de perfecționare în
care sint cuprinși ingineri, subingineri. economiști, tehnicieni. Această
formă de perfecționare, stimulată de
organizațiile de partid, cuprinde. în
funcție de cerințele reale ale pro
ducției. teme de studiu și cercetare,
cu termene precise de finalizare,
care să ducă la soluționarea unor
probleme stringente ale activității de
pe șantiere.
Pentru traducerea în viată a indi
cațiilor date de.tovarășul
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei
de lucru efectuate, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu. în județul
Argeș, s-a cerut organizațiilor de
partid ca. în paralel cu pregătirea
profesională, să intensJfice și activi
tatea nolitlco-educativă. de ridicare
a conștiinței revoluționare a oame-

Comuna noastră - tot mai bine gospodărită
Ca toate localitățile
patriei, și comuna
noastră, Gurahont, s-a
dezvoltat vertiginos in
anii socialismului, în
deosebi in ultimele
două decenii, sub toa
te aspectele : econo
mic, edilitar-gospodă
resc,
social-cultural
etc., punindu-se teme
lii sigure pentru trans
formarea sa in viitor
centru urban. An de
an, sătenii, împreună
cu edilii locali au fă
cut din comună o așe
zare tot mai frumoa
să. tot mai modernă,
în ultimul timp, de

pildă, cetățenii comu
nei au participat la
extinderea lucrărilor
de alimentare cu apă
potabilă, astfel că, in
prezent, putem consi
dera această problemă
rezolvată ; de aseme
nea, au contribuit la
repararea și întreține
rea a peste 14 000 mp
străzi și trotuare, la
amenajarea a aproa
pe 5 kilometri șanțuri
pentru scurgerea ape
lor, la întreținerea a
mii de metri pătrați
spații verzi, la execu
tarea unor lucrări la
parcul
dendrologic

„Silva". Pe drumurile
comunei s-au trans
portat peste 600 mc de
piatră. în prezent se
află in curs <ie fina
lizare amenajarea unui loc de joacă pen
tru copil in satul
Bonțești și ou început
lucrările de construc
ție la noul bloc de lo
cuințe din centrul de
comună, care va avea
la parter unităti pen
tru servicii poștale.

Alexandru
HERLAU

comuna Gurahonț,
județul Arad

Grijă pentru păstrarea hainei vegetale
a munților
Trecînd de curînd prin bazinul
superior al riului Latorița, am
constatat cu mîhnire că vîrfurile
alpine, acoperite nu eu mulți ani
în urmă de jnepeniș, sînt astăzi
goale, aride. Prin tăierea jnepenilor, apele pluviale au cărat la vale
litiera și amenință molidișul de
limită ce ocrotește pădurea. Tot
datorită dispariției jnepenilor au
secat și rezervoarele de apă pota
bilă de sub creste, ce alimentau stînele din apropiere, iar avalanșele
au acum cimp liber, ca și alune
cările de teren și grohotișurile. Se
argumentează, de către unji, că
jnepenișul, care reținea zăpada,
apa și proteja solul, este materie
primă pentru fitofarmacie ; dar
tot atît de bune sînt în această
privință și crengile coniferelor ce
se exploatează, crengi care nu se
valorifică în nici un fel. Se cere

mai mult efort, mai multă grijă și
responsabilitate pentru păstrarea
hainei vegetale a munților, ca să
avem și în viitor păduri bogate,
pășuni alpine. Aceste consideren
te au fost relevate și în cadrul se
siunii de comunicări și referate
„Omul și muntele", manifestare
organizată recent de factorii jude
țeni de resort în stațiunea montană
voineasa, din județul Vîlcea, ma
nifestare ajunsă acum la cea de-a
treia ediție.
în programul acțiunii s-au in
clus 24 de comunicări, 3 seri de
proiecții de diapozitive șl o apli
cație practică în valea superioară
a Latoriței, pentru a studia la fața
locului efectele entroplce asupra
mediului.

Ioan DOBRESCU

corespondent voluntar,
Cîmpulung - Argeș

narei Pop Dorina. Printre altele,
i s-au reproșat acesteia dezordinea
din unitate, mărfurile destinate
vinzării zăcînd claie peste grăma
dă alături de alte materiale și
obiecte necesare curățeniei. Alte
motive de nemulțumire : nici una
dintre mărfuri nu avea prețul afi
șat, iar in spatele rafturilor, mem
brii echipei de control au desco
perit, de altfel, bine camuflată, o
ladă cu produse alimentare pe

care vînzătoarea nu avea de gind
să le ofere spre vinzare publicului.
Tabloul n-ar fi complet dacă nu
am arăta că, pe lingă toate cele
lalte, in chioșcul alimentar respec
tiv domnea o accentuată lipsă de
igienă, fapt care l-a făcut pe de
legatul Sanepidului, ce însoțea
echipa de control, s-o amendeze
pe gestionară pentru încălcarea
prevederilor H.C.M. 2506/1969.

Amatorii de loz în plic
pot avea noi satisfacții. încercîndu-și șansele la LO
ZUL VACANȚEI. Această emi
siune specială limitată atribuie,
pe lingă cîștigurile obișnuite, și
o gamă largă de cîștiguri supli
mentare din fondul special al
sistemului, din care nu lipsesc

Ilustrată- din Poiana Brașov

tenllor în mod clar și ronvingător.
In adunări cetătenești si in discuții
de Ia om la om. importanta pe care
o are pentru economia națională și
pentru fiecare om în parte recicla
rea materialelor ; au fost organizate
puncte de colectare în oraș, iiar con
siliul popular a mobilizat toate mij
loacele de transport din localitate la
ridicarea materialelor depuse de
cetățeni la aceste puncte fixe.
Dar. ca toate centrele de recupe
rare, și centrul Titu are arondate
mai multe comune existente în jurul
orașului. Cum se desfășoară colecta. rea materialelor în aceste comune ?
Cercetînd în amănunțime situația,
lucrurile se schimbă...

Lipsă de timp sau lipsă
de grijă ? Deși în comuna Potlogi există posibilități mari de a
aduna cantităti importante de mate
riale refolosibile. după lunile scurse
din acest an sînt unităti care la
unele sortimente se prezintă la
capitolul realizări cu cifra zero. In
fruntea acestora se află consiliul
popular, care la hirtie nu a predat
in 5 luni nici măcar un gram de
maculatură. S.M.A. din localitate a

autoturismele „Dacia 1300" și
importante sume de bani, de
diverse valori : 50 000 lei. 10 000
lei. 5 000 lei ș.a.m.d. LOZUL
VACANȚEI poate fi procurat
de la orice agenție sau vînzător volant din rețeaua LotoPronosport, singura condiție a
succesului fiind participarea.

Bariere artificiale in calea
colectării materialelor refolosibile
ANCHETA „SCÎNTEII" IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
avut în plan să predea 6 tone fontă
și a predat o tonă, bronz 48 kg și
nu a predat nimic, aluminiu 1.5 tone
si nu a predat nimic. C.A.P. a avut
de predat 10 tone fier si nu a pre
dat nimic. C.P.D.A.M. n-a predat
nimic, nici hirtie. nici sticlă. Deși îi
trec prin mină tone de maculatură,
de sticlă, care se irosesc.
Aceeași situație o întilnim si in
comuna Braniște. Planul consiliului
popular : pe primul trimestru al anului trebuia să predea 300 kg fier
și 300 kg hirtie. Secretarul biroului
executiv. Ion Mirea. ne spune că
numai „lipsa de timp" (? 1) a forțat
consiliul popular să nu anunțe cen
trul din Titu pentru a veni să ridice
materialele colectate, altfel consiliul
popular le are deja strinse. Unde
1“
sint ? „Aici. în sălile libere ale: primăriei" — primim răspunsul cu
nonșalantă. Oare cît timp ar fi trebuit să consume cineva de la pri.
măria comunei Braniște să anunțe
la telefon centru) I.J.R.V.M.R. să tri
mită mașina pentru a încărca ma
terialele ? Un minut-două, cel mult
trei. Dar oare chiar aceasta — lipsa
de timp — să fie motivul ? La o
simplă verificare descoperim cu
surprindere că de fapt întreaga can
titate adunată se reduce la aproxi
mativ 10 kg de hirtie și citeva cio
buri... Dovadă clară a linsei totale
de înțelegere și de răspundere a în
suși consiliului popular fată de im
portanta colectării materialelor re
folosibile de care industria are atita
nevoie. Cu alte cuvinte deci, nu
timpul a lipsit. A lipsit în primul
rind grija de a colecta aceste mate
riale. Consiliul popular a neglijat
pur și simplu această activitate,
Lipsă care provine din tendința
unor funcționari ai primăriei de a
desconsidera în continuare această
preocupare.

Risipă mai mare decît re
cuperarea ? Dar sint «* unele
situații, așa cum vom vedea, în care
din nepricepere, din linsa oricărui
spirit de economie, sau din menta
litatea unor funcționari că acțiunea
de colectare ..merge oricum", de la
sine, mai mult se risipește decit se
recuperează. Ca să ajungi, spre
exemplu, în incinta centrului de co
lectare din comuna Răcaxi trebuie
să treci prin citeva rîpe. să supui
autocamioanele ia încercări, peste
puterile lor. să înainteze prin noroaie si bălti. De ce nu îsi
unesc eforturile consiliul popular,
C.F.R.-ul
(centrul se află în
incintă stației de cale ferată).
______
I.J.R.V.M.R.-ul și să refacă drumul
de acces care s-a degradat într-o
asemenea stare ? Răspunsul este
unul singur : din indiferenta condu
cerii si a lucrătorilor acestui centru
de colectare care consideră că lu
crurile „merg și așa". Dovada cea
mai concludentă a acestei mentali
tăți este faptul că. in curtea depo
zitului, zeci de tone de maculatură
stăteau sub ploaie, nemaivorbind
de celelalte materiale. Iar Ia aceas
tă situație am mai putea adăuga un
fapt. Chiar in clina cind ajunseserăm la Răcari. un șofer de la cen
tirul respectiv se întorcea din comuna Fundata. Fusese chemat acolo
să ridice metalul adunat la școala
elementară. Cit a ridicat ? 52 kg !
Iar drumul făcut de autocamion,
capabil să transporte 7 tone, era de
30 km ! Asemenea curse păgubitoa
re nu sint însă niște excepții. Dim
potrivă. sînt intrate în obișnuință.
Mai păgubitoare ni se pare însă in
diferenta fată de asemenea acțiuni
a unor factori de decizie ai con-

siliilor populare, ai unităților din
subordinea acestora si. mai ales, a
șefilor centrelor de colectare care
se mulțumesc să înregistreze ase
menea lucruri, dar să nu facă nimic
pentru suprimarea repetării lor.
Surprinde, totodată, așa cum ni se
semnala si din Găești. că asemenea
autocamioane oare circulă în gol se
perindă curent pe sub ochii unor
agenți de circulație fără ca vino
vății să fie sancționați conform legii.

Recuperarea și valorificarea ma
terialelor refolosibile a devenit
în etapa actuală una din impor
tantele căi de economisire a ma
teriilor prime, dar, mai ales, a ce
lor deficitare. Indicațiile condu
cerii partidului în această direcție
au stimulat deopotrivă pe tineri și
virstnicl pentru a participa, după
posibilități, la acțiunea patriotică
de colectare. Dîndu-ne seama de
cantitățile de fier, sticlă, cîrpe,
hirtie etc. ce se aruncă zilnic la
toboganele blocului nostru, comite
tul asociației, locatarii blocului nr.
28 din bd. Ion Șulea nr. 71, sec
torul 3, s-au hotărît- să le recupe
reze și să le predea centrelor de
colectare. Astfel că numai anul
trecut am predat aproape 5 000 kg
de materiale recuperate. De la inceputul acestui an, alte 6 000 kg
așteaptă să fie ridicate din veci
nătatea blocului.

Gh. GRAURE

Nicu SBUCHEA

corespondent voluntar, Hațeg

Spunem „așteaptă să fie ridicate"
deoarece nici consiliul popular de
sector, nici comitetul de cetățeni,
de aproape trei luni nu au găsit
un mijloc de transport pentru a le
încărca și duce la I.R.V.M.R. Din
acest motiv, locatarii blocurilor
vecine au considerat depozitul nos
tru drept lada de gunoi a cartie
rului. Am dori ca. în scurtă vre
me. consiliul popular de sector,
împreună cu deputății si comite
tul de cetățeni să acționeze pentru
ridicarea si introducerea în circui
tul economic a acestor materiale
pentru oare s-au Învestit ore bune
de muncă patriotică, normate la
contribuția în muncă a cetățenilor
,
conform
Legii 1/1985.

Pavel DASCALESCU
corespondent voluntar

în casă plouă cu găleata, iar la E.G.C.L
cu... sesizări
Locuiesc, împreună cu familia,
in municipiul Dej, la ultimul nivel
al unui imobil situat pe Aleea
Tomis nr. 24, bl. X, sc. B, ap. 19.
Ne-am străduit întotdeauna să ne
îngrijim locuința așa cum trebuie
și ne-am achitat cu regularitate
chiria și cheltuielile de întreținere.
Necazurile noastre au început în
urmă cu trei ani. cind apa de
ploaie s-a infiltrat prin tavan,
inundînd bucătăria, holul și una
dintre camere. Am luat imediat
legătura cu administratorul blocu
lui, care, la rîndul lui, a făcut
demersurile necesare pe lingă or
ganele care aii în administrare lo
cuințele, respectiv, unitatea de gos
podărie comunală șl locativă
(E.G.C.L.)-Dej. Nu ne-am ales însă
decît cu promisiuni. M-am prezen
tat și personal la E.G.C.L., unde ,

am arătat despre ce este vorba, am
depus o cerere și m-am întors
acasă cu răspunsul : „mai aștep
tați, nu avem materialele necesa
re lucrărilor respective" 1
Ce puteam să fac ? Am așteptat,
dar au trecut de atunci trei ani,
iar ploile nu țin seama nici de
promisiuni, nici de amînări „din
cauze obiective", Cind plouă, apa
curge și acum prin tot apartamen
tul. deteriorind pereții și mobilele.
Cei de la E.G.C.L.-Dej. care tre
buiau să execute aceste reparații,
ne amină în continuare. Pină cind?
Remedieri, care la început puteau
fi făcute cu sume neînsemnate,
vor costa acum mult mai mult.

Dănuț CÎMPEANU
Aleea Tomis nr. 24
bl. X, sc. B, ap. 19, municipiul Dej

Baloane de săpun
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In concluzie. In activitatea de
recuperare a materialelor refolosibi
le se constată, așadar, în județul
Dîmbovița, infiltrarea unor defici
ente care, deși nu au tendința de
a se generaliza, frinează totuși bu
nul mers al colectării materialelor
refolosibile : neglijențe în organiza
rea muncii, in depozitarea și con
servarea materialelor colectate, ri
sipă. salturi peste termenele de pre
dare a materialelor etc. Toate aces
tea reflectîndu-se in ultimă instan
ță în aceea că planul de recuperare
din gospodăriile populației pe pri
mele 5 luni a fost îndeplinit, pe ju
deț. în proporție de numai 74 Ia sută,
Iată destule motive care impun consiliului popular iudetean
să ia măsuri hotărîte pentru a
întrona, în unitățile întreprinderii
județene de recuperare si valorifi
care a materialelor refolosibile. or
dinea și disciplina necesare. Pornind
firesc de la un control mai sistema
tic, mai bine organizat șl. evident,
mal eficient. Pentru că interesul eco
nomiei naționale cere să fie înlătu
rate orice fel de bariere artificiale
din calea colectării materialelor re
folosibile de care este atita nevoie.

N-ar fi cazul ca, măcar de acum
înainte, reprezentanții I.C.S.M, Călan, de care aparține respectivul
chioșc alimentar, să-și facă timp
pentru a controla mai des și cu
mai mult simț de răspundere acti
vitatea gestionarilor pe care-i au
in subordine ?

Nu numai recuperare,, dar și valorificare!

ADMINISTRAȚIA DE STAT L0T0-PR0N0SP0RT
INFORMEAZĂ

, întreprinderea județeană de recuperare și valorificare a materialelor
refolo6iibile (I.J.R.V.M.R.) — Dîmbovița a deținut în anul 1966 unul din
tre locurile fruntașe in rindul celor 41 de unități similare existente în
țară, dind industriilor producătoare de metal, hirtie. sticlă, metale ne
feroase etc. un ajutor concret, eficace in procurarea materiilor priime de
care economia are atîta nevoie. Citeva cifre sînt edificatoare : în anul
1986, întreprinderea respectivă a livrat siderurgiei — colectate de la
populație — 1 000 tone de metal, fabricilor de hirtie — 800 tone macu
latură, Iar celor de sticlă — 100 tone cioburi.
Si totuși, faptele demonstrează că numărul acestor mii de tone putea
fi mult mai mare, ajutorul acordat industriei mult mai consistent și. in
același timp, propriul beneficiu al întreprinderii mai substantial dacă
In tot județul, toate forțele localităților — consiliile populare, organele
șl organizațiile componente ale F.D.U.S.. centrele de colectare — ar fi
acționat cu mai multă răspundere și perseverență. Pentru a te convinge
de acest adevăr este suficient să poposești la citeva centre de colectare
și prin comunele arondate acestora.

tare făcută la centrul de colectare din
orașul Titu. pilon solid al întreprin
derii de specialitate din Dîmbovița :
buna organizare. Perimetrul in care
jși desfășoară activitatea este acoperit aproape In întregime cu
materiale ușoare (procurate, ma
joritatea, din... recuperări), con
servă bine materialele refolosibi
le : hlrtia nu se face pastă in
ploaie, fierul nu zace mîncat de
rugină. Și rezultatele acestor pri
mo luni ale anului indică depă
șirea planului de colectare la
principalele sortimente de materia
le recuperabile — otel, fontă, hirtie.
plumb, cioburi
de sticlă etc. pe
oraș. „In general — ne spune șeful
unității — stăm bine". La realizările
obținute au contribuit într-o mare
măsură organele și organizațiile
componente ale F.D.U.S.. organiza
țiile de partid din cartierele orașu
lui care au organizat acțiuni specia
le de colectare a materialelor recu
perabile. au mobilizat masa cetățe
nilor la asemenea acțiuni. Deputății,
activiștii obștești au explicat cetă-

CITITORII NOȘTRI, CORESPONDENȚII NOȘTRI

Nu demult membrii echipei nr.
5 de control al oamenilor muncii
din orașul Hațeg au vizitat, prin
tre alte obiective de interes cetă
țenesc din urbea noastră, și chioș
cul alimentar din incinta Între
prinderii de bere. Spre surpriza,
dar și insatisfacția componenților
echipei de control, au fost depista
te aici o serie de nereguli șl as
pecte negative, legate, in cea mai
mare parte, de activitatea gestio-

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT 1N ECONOMIE

In „general", bine, în
amănunt însă... ° pr,mă consta*

Gheorqhe CÎRSTEA
corespondentul „Scinteii

Galeriile comerciale Ploiești

Unde-i lipsă de control cresc neajunsurile

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ
RECONDITION A REA

nilor. pînă la înțelegerea de către
fiecare că nu trebuie să i se admi
tă nimănui să se abată de Ia nor
mele de disciplină, ordine, de la cele
tehnice si tehnologice. în acest spi
rit au fost activizate mal puternic
si o serie de forme ale muncii de
propagandă : gazetele de perete, pa
nourile. colectivele de agitatori.
La o recentă analiză a pregătirii
forței de muncă efectuată de biroul
comitetului județean de partid s-au
stabilit și alte măsuri și acțiuni care
să mențină în permanență treaz in
teresul factorilor de răspundere, al
muncitorilor Înșiși, față de îmbogăți
rea cunoștințelor tehnico-profesionale și politice. între acestea enume
răm :
• Generalizarea operativă a expe
rienței unităților cu cele mai bune
rezultate tn pregătirea forței de
muncă si perfecționarea activității
cercurilor inventatorilor si inovato
rilor. cercurilor calității, comisiilor
inginerilor și tehnicienilor, politeh
nicilor muncitorești, concursurilor și
olimpiadelor pe meserii, a inițiative
lor muncitorești ;
• Cuprinderea în tematica cursu
rilor a unor cunoștințe utile privind
utilizarea metodelor moderne de
analiză și control ale calității ero
duselor. însoțite de demonstrații
practice care să pună în evidentă
eficienta acestora.
• Atragerea în mai mare măsură
a cadrelor tehnico-inginerestf în ac
tivitatea direct productivă, spriji
nirea acestora pentru însușirea a tot
ce e nou în știință și tehnică, in
vederea aplicării pe scară largă a
progresului tehnic în producție.
• Generalizarea prin gazetele de
perete, stațiile de radioficare. colec
tivele de agitatori a experienței
fruntașilor în întrecerea socialistă,
inițierea de către aceștia de convorbiri directe cu muncitorii care execută produse de slabă calitate si
nu-si îndeplinesc sarcinile de pro
ducție.
• O atenție mai mare se va acor
da pregătirii elevilor din licee, școli
profesionale si de maiștri, prin mai
buna dotare a atelierelor-școală. în
cadrarea cu specialiști.
• Factorii de răspundere din uni
tăți să reactualizeze operativ tematicile de pregătire in spiritul exi
gențelor pe care le ridică in perma
nență modernizarea producției.
• Comitetul județean de partid
va acționa și pentru perfecționarea
stilului si metodelor de muncă ale
cadrelor de conducere — directori
de centrale si întreprinderi, ingineri
si contabili — și pentru implicarea
mai profundă a acestora în activi
tatea de perfecționare a pregătirii
tehnico-profesionale a oamenilor
muncii.
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în ziua de 8 august
1983, organele de urmărire penală au fost
sesizate că la magaziile de produse finite
ale întreprinderii „Metaloglobus" apare o
lipsă de produse valorind aproape 270 000
de lei. în gestiunile
aceleiași unități apărea și un plus de materiale de peste 700 000
lei, dar, după regulile
normale de compensare, cele două diferente nu aveau cum
să
fie
echivalate.
Au fost trimiși in judecată 7 inculpați și 4
persoane care, alături
de ei, să răspundă civilmente pentru acoperirea pagubei.
După! trei ani și ju
mătate de la declanșarea
mecanismului
legal, prejudiciul aratăî ca un balon la
sfirș
sfirșitul
unei lungi
călătorit, Adică dezumflat. Nu că n-ar fi
fost, ci că nu mai este.
Cu trecerea timpului,
pagubele au scăzut
pină la aproximativ
89 000 de lei, iar după
ultimele
comunicări
ale întreprinderii pă
gubite ar fi chiar sub
40 000 lei.
Urcări și coboriri
vertiginoase de cifre
in reviziile sau
__ ___
expertizele contabile s-au
mai pomenit. De data
aceasta nu e insă vor
ba de un joc al ci
frelor. Paguba s-a
micșorat prin trans
formarea materialelor
(plus nejustificat) in
produse (minus nejus
tificat).
Așadar, la
vremea
respectivă, •
atît sesizarea urmări
rii penale, cit și re
chizitoriul, iar in pre
zent sentința au avut,
flecare in parte, teme
iurile lor. Nici una
din măsurile judicia
re nu poate fi consi
derată nedreaptă.
Aparentul paradox
decurge dtntr-o men
talitate, dintr-un anu
me stil de gestiune
economică nu numai
incorect, nu numai

infirmat de cerințele
imperioase ale activi
tății productive, ci
realmente
generator
de infracțiuni.
Totul a pornit de la
năravul de a se ra
porta, alături de re
zultatele reale obți
nute in producție, și
„rezultatele"
rămase
in faza de deziderate.
De la un caz, două
s-a ajuns la o prac
tică
frecventă.
La
sfirșitul fiecărei luni
se socotea ce restanțe față de plan are o
secție ori alta și se
întocmeau acte fictive de intrare in
magazii pentru pro
ducția... neprodusă.
Cum era firesc, mai
devreme sau mai tirziu, un moment al adevărului trebuia să
sosească. în perspec
tiva lui, cei in cauză
au luat unele măsuri.
Nu măsuri de realiza
re, .fie și tardivă, a
producției neefectuate
— adică ele se luau
mereu, dar tot mereu
se prorogau și rapor
tările din abdomen —
ci măsuri de a se
livra mai departe...
producția fantomă. De
a se trimite pe piață
tăvi, felinare, termose
invizibile.
Nefabricate,
Inexistente. Ca să acopere temporar
mincinoasele
raportări, Și astfel,
într-o zi (intr-o singură zi I) s-au întoc
mit 10 acte de expe
diere a unor bunuri
închipuite in valoare
de aproximativ un
sfert de milion de lei !
Către „beneficiari" din
opt orașe, răspindite ne
întreg cuprinsul țării.
Bineînțeles,
pentru
toate cele 10 avize,
dinspre toate cele opt
orașe, s-au
intors,
in corpore, actele de
refuzare
a
plății.
Dansul hirtiilor aco
peritoare nu se opreș
te aici. Au mai tre
buit falsificate sau
distruse și alte acte.
Pină ce au intervenit
organele legale, ajun-

gindu-se la proces.
Care a fost mal mult
decit procesul unor
inculpați și al unor
răspunzători
civilmente ; a fost procesul
unor mentalități, al
consecințelor
unui
mod intolerabil de a
privi disciplina de
plan și financiară, sar
cinile de producție,
răspunderea în fața
propriului colectiv, a
beneficiarilor, a ecor
nomiei naționale.
Nu demult, centrala
de resort a făcut cu
noscut că s-a înche
iat prelucrarea ma
teriei prime care zăcea
în plus acum patru
ani (reflectind și ea
producția fizică
“ ' “ nerealizată), Prejudiclul
s-a topit pentru că
bunurile, de data aceasta reale, au fost
livrate, in fine, ma
gazinelor. Să sperăm
că
mai
corespund
preferințelor și nece
sităților actuale ale
cumpărătorilor.
Rămine insă cohorta de
falsuri. Rămine ris
cul uriaș pe care-l
reprezintă pentru pa
trimoniul unei unități
evidența haotică. Ră
mine situația inechi
tabilă că manopera
propriu-zisă a fost
prestată, pe gratis, de
personalul actual, in
vreme ce retribuția a
fost încasată, pe ne
drept, de personalul
de acum patru an:.
Nu este destul că
s-au pronunțat sanc
țiunile legale. Din acest caz trebuie să
tragă
învățămintele
cuvenite nu numai în
tregul colectiv al în
treprinderii, ci și cen
trala de resort, pentru
evitarea in viitor a
oricăror practici nele
gale, nemorale, pentru
spulberarea (jaloane
lor de săpun ale ra
portărilor fictive și
pentru respectarea le
galității,
a
cinstei
și corectitudinii in
munci.

Serqiu ANDON
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PRINTR-O ACTIVITATE BINE ORGANIZATĂ

Pentru ca termocentrala Rovinari să producă

la nivelul posibilităților

Pretutindeni, ritmuri înalte Iu recoltarea
orzului și semănatul culturilor duble!
BIHOR:

M organizarea este bună,
recoltarea avansează rapM
După citeva zile de încercări, în care munca a fost în
greunată de coacerea neuniformă a lanurilor, de miercuri
secerișul orzului s-a extins în toate unitățile agricole bilîorene. In fiecare unitate, așa cum a indicat comanda
mentul județean pentru agricultură, au fost stabilite, pe
oameni și mașini, pe zile și ore, norme precise de muncă,
astfel ca întreaga producție să fie strînsâ și depozitată
într-un timp cit mai scurt. Pînă joi seara, recolta a fost
strînsă de pe 25 la sută din suprafață. Din cele 3 550 hec
tare recoltate au fost eliberate 2 660 hecțare, din care pe
1 950 hectare a și fost încorporată sămînța de porumb
boabe și plante furajere în cultură dublă.
Cum e organizată activitatea in cîmp ? Cel mai bun
răspuns îl dau faptele. Iată, pe scurt., cîteva secvențe. La
C.A.P. Tarcea, stăm de vorbă cu tovarășul Lenkey Ludo
vic, inginerul-șef al unității : ..Pentru secerișul orzului,
ați venit cam tirziu. L-am încheiat acum o oră". Era de
fapt prima unitate din Bihor care raporta joi încheierea
acestei importanțe lucrări. Reținem că recolta de
5 019 kg la hectar este superioară prevederilor de plan.
Și încă un amănunt : printr-o organizare exemplară a
muncii, orzul a fost strîns practic într-o zi și jumătate,
vineri încheindu-se aici și însămînțarea culturilor duble.
O apreciere de sinteză asupra desfășurării secerișului în
zonă o face tovarășul Valentin Fodor, președintele consi
liului agroindustrial Valea lui Mihai, prezent la seceriș
într-o solă «părtinind cooperatorilor din Otomani : ..Ritm
bun. Fiecare combină își realizează sarcina planificată.
Asta înseamnă că în trei zile, pînă sîmbătă inclusiv, deci,
isprăvim cu orzul, preliminind depășirea planului".
...C.A.P. Cherechiu. Ora 20. Toate combinele erau in
brazdă. „Volumul mare de lucrări pe care îl avem de
executat ne obligă să muncim nu după ceas, ci atit cit
este necesar" — precizează loan laz, inginerul-șef al
cooperativei. Pînă vineri Ia prinz avea să fie încheiat
secerișul orzului de consum (producția medie fiind de
peste 5 000 kg la hectar), mai rămînînd loturile semincere,
care promit rod și mai bogat. C.A.P. Roșiori. „Pentru a
mări productivitatea și a putea să se intre imediat la
eliberarea terenului, la discuit și semănat culturi duble
— ne spune Nagy Alexandru, președintele cooperativei —
cele 16 combine au fost grupate în două formații ca-e
lucrează acum la fermele Vaida și Mihai Bravu. Pe ele
lucrează cei mai buni mecanizatori, care le reglează ori
de cîte ori e nevoie, în raport cu umiditatea spicelor,
spre a se evite orice pierderi. Prooedind în acest fel, fie
care dintre ei recoltează zilnic în plus cite un hectar".
Intr-adevăr, la fata locului ne convingem de organizarea
temeinică a muncii. Toate combinele sînt descărcate din
mers, cîștigindu-se circa 7 minute de lucru la fiecare ma
șină. ceea ce pe parcursul unei zile înseamnă un cîștig
de minimum o oră. Eliberarea terenului se face conco
mitent cu secerișul pentru a nu irosi umiditatea paielor.
Prin tocare si amestec cu lucerna verde, tocată și ea,
apoi bine tesate în groapa de siloz, se realizează un senilifin de foarte bună calitate. Erau folosite la transport și
un mare număr de atelaje. Miriștea, afinată la 12 cm
adincime, printr-o singură trecere a -grapei cu discuri
grele, urmată de un disc normal și o grapă cu colți, pri
mește neintirziat sămînta culturilor duble.
Șirul secvențelor ar putea continua, dar întrucîtva ar
însemna să repetăm faptele. In același mod responsabil
se lucra și în întreprinderile agricole de stat Biharia și
I nanei, și in cooperativele agricole Sînnicolau Român. Gepiu si Mădăras. In aceste ore fierbinți ale recoltării păioaselor, spiritul de întrajutorare își spune mai mult ca
oricind cuvîntul. Cum la Diosig, bunăoară, orzul n-a dat
în pirg, combinele au fost detașate, cu specialiști cu tot,
la unitățile cooperatiste vecine, unde era front de lucru.
Am amintit doar unul din multele exemple întîlnite pe
teren.
Raidul nostru a cuprins și activitatea ce se desfășoară
la bazele de recepție. Munca în ansamblu este bine or
ganizată, cu asigurarea unui flux continuu la transport.
Mai multă atenție necesită insă orzul recoltat cu umidi
tate ridicată. La Tămășeu, depozitarea „în dune" — și nu
in strat subțire de 3—1 cm — diminua evident eficiența
solarizării. Și nu e un caz singular. De asemenea. în nu
meroase unități se acuză și greutățile ce au început să
apară la aprovizionarea ritmică cu motorină. Repartizarea
ei cu prioritate combinelor determină de la sine înțeles
crearea unui decalaj între suprafețele recoltate și cele însămînțate. Am insistat asupra acestei probleme intrucît
de acum în unitățile agricole bihorene secerișul urmează
să atingă ritmuri superioare, cărora trebuie să le țină
pasul întregul flux de lucrări.
Buna organizare a muncii se datorește in mare măsură
și prezenței active, permanente în cîmp a activiștilor de
partid șl de stat repartizați pe unități.

timiș

: Unii seamănă de zor.

în această vară, unită
țile agricole din județul
Timiș urmează să însâmințeze cu culturi duble
mai bine de 136 000 hec
tare. din care porumbul
pentru boabe va ocupa
31 390 hectare, celelalte
suprafețe fiind rezervate
legumelor și plantelor de
nutreț. După cum rezul
tă din situația operativă
a direcției agricole jude
țene, pînă joi sămînta a
fost pusă sub brazdă pe
15 688 hectare. Lucrarea a
fost declanșată în toate
unitățile și. așa cum con
semnam într-o notă apă
rută recent în paginile
...Scinteii". într-un în
semnat număr de uni
tăți. în cel mult 36 de ore
de la reeditarea orzului,
terenurile sînt eliberate,
discuite si însămînțate,
respectîndu-se toate ve
rigile tehnologice. Ex
plicația e una singură :
organizarea temeinică a
muncii asigurată de con
ducerile unităților și de
specialiști, care acționea
ză. sub îndrumarea per
manentă a organizațiilor
de partid. în aceste uni
tăți. forța mecanică si cea
umană sînt strict dimen
sionate în raport cu vo
lumul lucrărilor. Imediat
după recoltare, baloții de
paie sînt depuși la capă
tul tarlalelor, iar de aici
sînt transportați eu atela
jele cu tracțiune animală
in sectoarele zootehnice.
In terenul eliberat și
discuit, de regulă. în
timpul nopții, intră în acțiune mașinile de semănat.
La ferma nr. 3 a I.A.S.
Banloc. bunăoară, unde
culturile duble de porumb și plante furajere
ocupă după orz 400 de
hectare, întreaga activitete se desfășura conform
fluxului tehnologic dina
inte stabilit. lucrările
fiind permanent supra
vegheate de inginerul Ion
Avrămuț. șeful fermei. In
principal, grija acestuia

invocă motivul că acum,
la ..ora secerișului", toate
forțele trebuie concentra
te la recoltat. Sigur, sar
cina numărul unu a
campaniei o constituie
secerișul, dar tot atit de
adevărat este si faptul că.
în toate unitățile, s-au
organizat formații com
plexe care au menirea să
asigure desfășurarea în
flux a lucrărilor, deci
inclusiv eliberarea tere
nurilor și semănatul cul
turilor duble. Realitatea
este că mai sînt cadre de
conducere și specialiști —
situație întâlnită în con
siliile agroindustriale Ti
mișoara. Variaș. Deta.
Jamu Mare — care ter
giversează în mod nepermis executarea însămînțărilor, pe motiv că în
această parte a tării pămîntul are suficiente pro
vizii de umezeală. Or. în
ultimele zile, temperatu
rile au fost și în această
zonă deosebit de ridicate,
favorizând evaporarea ra
pidă a apei din sol. Por
nind mai ales de la
această situație, comite
tul județean de partid a
indicat ca semănatul cul
turilor duble să se facă
în cel mult 36 de ore
după recoltarea orzului.
Iată de ce organele agri
cole județene au datoria
să exercite în continuare
un control operativ și
eficient asupra modului
în care conducerile uni
tăților și specialiștii aplică măsurile stabilite de
comitetul județean de
partid, măsuri a căror
aplicare strictă trebuie să
ducă la intensificarea rit
mului insămîntării cultu
rilor duble și, implicit, la
reducerea urgentă a de
calajului dintre recoltare
și semănat, astfel îneît
la toamnă să se obțină
producții sporite de pe
toate aceste terenuri.

este îndreptată spre re
glajul semănătorilor, ast
fel ca întreaga sămință
să ajungă sub brazdă, să
nu se producă greșuri sau
goluri. Cu aceeași, răs
pundere se acționa și la
cooperativa agricolă de
producție Gottlob, unde
sămința de porumb era
încorporată în sol la
adincimea de 6 cm. dată
fiind rezerva mai mare
de apă din sol. în mijlo
cul mecanizatorilor i-am
întîlnit pe președintele unității. loan Lezeu. și pe
șeful secției de mecani
zare, Vasile Ardelean,
care vegheau ca să nu se
facă nici un rabat la
calitatea lucrărilor —
condiție de bază pentru
obținerea unor producții
ridicate la hectar. Și dacă
ar fi să dăm și alte ase
menea exemple bune,
atunci se cuvine să ne
referim la realizările în
treprinderilor agricole de
stat Liebling, Șag și Buziaș. precum și ale coo
peratorilor din Pesac. Bărăteaz și Lenauheim, unde
semănatul culturilor după
orz se apropie de sfîrșit.
Față de suprafața re
coltată pe ansamblul ju
dețului de peste 36 000 hec
tare. culturile duble au
fost însămînțate pe mai
puțin de jumătate. După
cum aprecia tovarășul
Iulian Pușcă, director cu
producția vegetală la di
recția agricolă județeană,
specialistul care ne-a în
soțit în raidul întreprins,
este o situație deloc mul
țumitoare dacă avem în
vedere că în prezent
toate unitățile agricole
dispun de condiții pen
tru desfășurarea în ritm
susținut a semănatului
culturilor duble. Cauzele
rămînerilor în urmă sînt
mai multe, dar toate
1 au un numitor comun :
carențe în organizarea
activității. Peste tot unde
decalajul între suprafe
țele recoltate și cele insămînțate este mare, se
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că ar fi vorba de conflicte personale
între director și unii oameni. Și por
nind de la această concluzie, care
s-a dovedit falsă, s-au adoptat mă
suri și s-au dat soluții care nu nu
mai că nu au limpezit lucrurile, ci,
dimpotrivă, le-au tulburat și mai
tare. In-fapt, s-a dovedit că oea mai
mare parte a învinuirilor aduse
directorului erau reale și nu prove
neau din dorința de a-1 ponegri pe
om. Este foarte semnificativ răspun
sul dat de cineva din consiliul oa
menilor muncii cînd a fost întrebat
ce părere are despre fostul director.
„Aș avea o părere bună — a răspuns
persoana în cauză — dacă ar fi de

piciune, de neîncredere că adevărul
poate fi pus în lumină.
Situația de aici s-a limpezit, așa
cum menționam, și s-ar putea spune
deci că nu merită un articol în pa
gina de ziar. Da, situația ca atare
poate că nu merită. Dar învățămin
tele care decurg din ea merită să
fie cunoscute, merită să se mediteze
cu răspundere asupra lor. Există la
unii oameni tendința, și nu numai
tendința, ci și practica de a deturna,
atunci cînd știu că se află în culpă,
cauzele reale ale conflictului, recurgind la formula„lui x, lui y,
lui z nu le place de ochii mei". Este
un procedeu la care recurg oameni
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trebuie să completeze efectivul mat
că. Fapt este că intr-o asemenea
unitate „fruntașă" numărul vacilor
pentru lapte, în loc să Crească, cum
era normal, este mai mic cu
100 capete față de acum trei
ani, iar indicele de natalitate a în
registrat o scădere îngrijorătoare,
fiind anul trecut de numai 69 la
sută, cel mai scăzut indice pe între
gul trust I.A.S. și poate pe ansam
blul Departamentului Agriculturii de
Stat. Furajele cele mai bune, fii loc
să fie date vițeilor sau vacilor afla
te în ultimele două luni de gestație,
erau administrate fără discernămînt
vacilor în lactație pentru a se obți-

Și în suferințele morale diagnosticul
greșit agravează boala
acord cu aprecierea că 80 la sută din
meritele unității ii aparțin lui per
sonal și numai 20 la sută colectivu
lui, iar neajunsurile aparțin 80 la
sută colectivului și doar 20 la sută
dumnealui. Dar să fie măcar de acord cu atît că 20 Ia sută din lip
suri îi aparțin lui".
Intr-adevăr, fostul director arunca
toate relele numai pe seama celor
lalți oameni, a specialiștilor, cola
boratorilor săi și, in același timp,
ignora orice sfat, orice opinie, suspectind pe oameni dc rea intenție.
Nu numai că nu ținea seama de oărerea comitetului de partid și a
consiliului oamenilor muncii, dar
ar fi vrut, după cum se exprima
cineva, ca aceste organisme să-i
aprobe fără murmur tot ce gîndea
și hotăra el. Acestea sînt părerile
oamenilor de acolo și acestea sint de
fapt și concluziile celor care au hotărit schimbarea lui. Dar pină a se
ajunge aici, o lungă perioadă de
timp s-a procedat greșit. Chiar acti
viști ai comitetului județean de
partid care răspund de această uni
tate, atunci cind aflau de sesizările
cu privire la comportamentul direc
torului, erau preocupați nu de a ana
liza conținutul și mobilul lor, ci de
a afla cine sînt cei care le-au făcut,
creind în felul acesta o stare de sus-

care nu cunosc scrupule atunci cind
este vorba să-și mascheze tarele din
comportamentul lor, iar uneori cei
datori să elucideze un caz sau altul
se lasă păcăliți de un asemenea și
retlic. Așa se face că neajunsuri se
rioase, de fond, învelite sub pudra
administrată din belșug de cei inte
resați pe cicatricea morală a unor
indivizi, ajung să roadă serios la
temelia muncii. Este ceea ce s-a întîmplat și la I.A.S. Fetești timp în
delungat. Este ca într-o boală la care
un medic nepriceput sau superficial
pune un diagnostic greșit, iar trata
mentul aplicat mai mult dăunează
decît ajută. S-a mers pînă acolo in
cit pentru a curăța petele negre de
pe stilul de lucru al fostului direc
tor se aduceau ca argumente reali
zările deosebite într-un sector sau
altul, cel mai adesea fiind adusă în
față zootehnia. Ce rezultate avea de
fapt zootehnia în această unitate
atit de mult lăudată pentru produc
ția de lapte ? în anul „de vîrf" al
acestui sector, în 1985, cele două fer
me de creștere a vacilor au înregis
trat o pagubă totală de peste 8 mi
lioane lei. Mizîndu-se totul pe pro
ducția de lapte, au fost săvîrșite aici
erori grave în coordonarea procesu
lui de reproducție, în modul de în
grijire și creștere a tineretului care

tuat în termocentrală, am adresat în
trebarea : ce-i de făcut ? Au răspuns
10 muncitori și 10 specialiști, cadre
de conducere din întreprindere.
Se spune lucrurilor pe nume, se
aduc in discuție probleme majore,
dar și fapte minore care ar putea
fi eliminate din viața unui colectiv.
Se fac afirmații pertinente, propu
neri judicioase. Se analizează obiectiv
unele aspecte, însă în același timp
se dă dovadă de un ușor subiecti
vism. Sînt răspunsuri sincere, matu
re, responsabile, alături de poziții
pasive, formale. Am făcut aceste
sublinieri pentru a remarca conținu
tul răspunsurilor care denotă că se
cunosc in bună parte cauzele ce de
termină ca termocentrala Rovinari
să nu funcționeze la capacitate, dar
nu numai atît, ci și ce trebuie în
treprins.

ALIMENTAREA RITMICĂ A
CAZANELOR CU CĂRBUNE
DE CALITATE ! Este o primă

Ioan I.AZ.A
corespondentul „Scinteii"

I.A.S. Fetești — una din unKățile
agricole mari ale județului Ialomița
— a cunoscut de-a lungul anilor și
creșteri, dar și scăderi. Acum, colec
tivul unității se află angajat intr-un
lăudabil efort pentru a îndrepta pro
priile greșeli, pentru a redresa si
tuația economică din unele sectoare
de producție, deteriorată intr-un
anumit timp. Am auzit, repetată de
mulți oameni de aici, afirmația :
„acum se poate lucra bine, cu plă
cere".
De ce acum ? Pentru că a existat
un timp in care orice discuție des
pre I.A.S. Fetești, ori de unde por
nea, ajungea, vrînd-nevrînd. Ia sta
rea de tensiune, la dereglările in
stilul de lucru din această unitate,
la lipsa de coeziune a acestui colec
tiv mai ales la nivelul conducerii
lui. Se ivise aici de mai multă vre
me un conflict a cărui natură, fiind
incorect diagnosticată, a adus pe
masa de disecție nu cauzele care
l-au generat. ci unele manifestări
exterioare. Fostul director al unității
acuza mai mulți oameni, specialiști,
cadre de partid din unitate de lipsa
de competență, de lipsa de voință
de a munci. Pe de altă parte, la di
ferite organe județene și centrale
soseau sesizări cu privire la compor
tamentul fostului director.
De ce a durat atit de mult timp
pină la stabilirea adevărului ? Timp
în care munca generală a avut de
suferit, spiritul de angajare al oame
nilor a scăzut. neîncrederea s-a
strecurat în mintea oamenilor, toate
acestea avind consecințe nefaste asupra organizării și conducerii între
prinderii.
Este un lucru elementar, lesne dc
înțeles, și anume că înainte de a în
treprinde măsuri care să purifice, sa
oxigeneze climatul de muncă este
obligatoriu să stabilești cine, cum și
de ce îl poluează. Trebuia dat răs
puns la întrebarea : era vorba de un
conflict între persoane pe motive
care țin de temperament, de faptul
că nu se agreează (pentru că se
întimplă și așa ceva), sau era vorba
de un conflict izvorît din principii,
din atitudini contrare normelor fi
rești de conlucrare in muncă ? Răs
punsul la această întrebare trebuia
8ă fie dat de organele care au primit
sarcina să analizeze situația creată
aici, începînd cu cele de la comite
tul județean de partid și Departa
mentul Agriculturii de Stat. Cumnecum. din superficialitate sau din
alte motive, răspunsul la această în
trebare a fost eronat, apreciindu-se

Termocentrala Rovinari nu funcționează la nivelul posibilităților, al
cerințelor. Colectivul acestei mari unități energetice se confruntă cu o
serie de probleme care impietează buna desfășurare a activității. In an
cheta anterioară (publicată în „Scinteia" din 1 iulie) am prezentat cîteva
din cauzele ce determină ca rezultatele de zi cu zi — in principal pro
ducția de energie electrică — să se situeze la o cotă mediocră. In fața
unei atari situații se impun acțiuni pentru aducerea lucrurilor pe făgașul
normal. Ce măsuri trebuie întreprinse ?

20 DE RĂSPUNSURI Șl
20 DE SOLUȚII LA O ÎNTRE
BARE SIMPLĂ : CE-I DE FĂ
CUT ? In cadrul unui sondaj efec

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"
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ne lapte cu orice preț. O asemenea
practică a avut drept consecință o
anume degenerare a tineretului des
tinat reproducției, fapt ce începe
de-acum să devină evident pe mă
sura intrării în producție a junincilor, cînd se înregistrează și o scăde
re a producției medii de lapte. Dar,
așa cum arătam, procentul de îm
prospătare a efectivului matcă este
foarte scăzut datorită stării fiziolo
gice și de întreținere precare a tine
retului : anul trecut, bunăoară, au
putut fi trecute la turma de bază
doar 163 de capete, față de 403 cît
era planificat.
Cind, cu cîteva luni în urmă, pri
mul secretar al comitetului județean
de partid a văzut adevărate față a
zootehniei mult lăudate pină atunci,
lucrurile au devenit clare și s-au
luat imediat și ferm măsurii» ce
se impuneau.
Sigur, am dat acest exemplu nu
pentru a pune exclusiv în spatele
fostului director starea de fapt din
zootehnie, ci pentru a arăta la ce si
tuații de-a dreptul caricaturale se
poate ajunge în folosirea unor „ar
gumente" care să infirme acuzațiile
grave ce se aduceau muncii direc
torului. Cînd, chipurile, se analizau
sesizările și reclamațiile de care aminteam, erau apostrofați, la întîmplare, oameni bănuiți a fi autori ai

cerință pentru ca grupurile energe
tice să funcționeze la capacitate. în
gospodăria de combustibil a centra
lei, pornind de la o serie de dificul
tăți întîmpinate în anii anteriori, au
fost întreprinse o serie de acțiuni de
modernizare. Bunăoară, s-a mărit
capacitatea de transport a benzilor
(cu o lungime totală de aproape 65
km) prin schimbarea acționărilor și
utilizarea unor covoare de cauciuc
cu lățime mărită. Totodată, s-au pus
în funcțiune stația de concasare nr.
3 și o nouă mașină de scos și intro
dus cărbune. De asemenea, la con
casare I s-au introdus sisteme de
încălzire pentru evitarea înghețării
cărbunelui la pilniile deversoare și
placări cu materiale elastice la buncăre. Prin aceste acțiuni, cît și prin
altele aflate în curs de desfășurare,
se apreciază că nu vor mai fi pro
bleme — indiferent de anotimp — în
alimentarea cu combustibil.
Totodată, am reținut faptul că clin
punct de vedere cantitativ livrările
de cărbune satisfac cerințele centra
lei. Nu același lucru se poate spune
despre calitate. Puterea calorică a
cărbunelui are variații (de la o oră
la alta) foarte mari, cuprinse între
1 100 și 1 900 kcal pe kg de combust!bil, valori care influențează direct
nuterea realizată de grupurile ener
getice. Ce se propune ?
© reducerea la minimum a ste
rilului și a gradului de umiditate ;
0 respectarea cu strictețe a di
mensiunilor granulometricc ;
© eliminarea în totalitate a corpurilor străine (bolțari, piese metalice ș.a.) ;
O punerea în stare de funcțiune
la exploatările miniere și în termo
centrală a tuturor separatorilor
magnetici de corpuri metalice ;
A prepararea corespunzătoare a
cărbunelui în conformitate cu pre
vederile tehnice in vigoare.
Nu se cer lucruri deosebite. Se
pune accentul pe respectarea unor
normative existente. Sînt vizate as
pectele privind creșterea răspunde
rii minerilor pentru a livra termo
centralei cărbune de calitate. Și tre
buie întreprinse măsuri ferme pen
tru a răspunde la această cerință
hotăritoare pentru sectorul ener
getic.

reclamațiilor, luîndu-se fățiș apăra
rea directorului. Nu poate să nu
producă cel puțin uimire faptul că
unii oameni din această unitate au
fost destituiți „fulgerător" pentru
vini reale, dar mult, foarte mult exa
gerate : între alții a fost destituit,
împotriva normelor statutare, chiar
secretarul comitetului de partid, mă
sură care pe bună dreptate a fost
infirmată de secretariatul comitetu
lui județean. Oamenii cu care am
stat de vorbă se întreabă dacă desti
tuirea directorului tehnic (readus
apoi pc același post), ca și a secreta
rului comitetului de partid nu este
legată de faptul că erau socotiți ca
„adversari" ai directorului. Noi nu
le-am putut nici confirma, dar nici
combate părerea. Cum își poate per
mite o persoană, indiferent ce func
ție are, să ia măsuri pe care nu le
poate lua decît, în mod statutar, un
organ de partid ? Nu era oare ne
cesar ca secretariatul, biroul comi
tetului județean să adopte o poziție
mai fermă față de asemenea abu
zuri ?
Pentru că abuz se cheamă efortul
demn de o cauză mai bună de a aco
peri lipsurile grave ale fostului
director.
Acum, lucrurile ar putea reintra
rapid pe un făgaș normal. Noul
director, consiliul oamenilor muncii,
eforturi
comitetul de partid fac
să-și unească forțele, să găsească
metode și stilul cel mai bun de lu
cru pentru rezolvarea problemelor
deloc ușoare cu care se confruntă colectivul de aici, să întroneze ordi
nea și disciplina și mai ales încre
derea oamenilor pentru a face din
această întreprindere o unitate de
frunte a agriculturii județului. Dar
rămîne concluzia, care credem că ar
trebui să folosească- și organelor
de partid în cauză, pentru fac
torii răspunzători din agricultura
județului, și anume că multe din de
ficiențele de aici puteau fi preve
nite și curmate din timp dacă cei
sesizați de existența lor ar fi anali
zat cu răspunderea necesară cauzele
care le generează. Și cînd este vor
ba de lezarea personalității unui om,
și cînd este vorba de apărarea
prestigiului moral al unui colectiv,
verdictul care se dă trebuie să fie
întotdeauna corect. Aceasta trebuie
să-i preocupe pe cei chemați să
restabilească adevărul ori de cîte
ori acesta a fost denaturat.

Iosif POP
Florea CEAUȘESCU

FUNCTIONAREA AGRE
GATELOR LA CAPACITATE
Șl ÎN DEPLINĂ SIGURANȚĂ.
Sînt obiective care la termocentrala
Rovinari, pînă în prezent, nu sînt
realizate. Timpul efectiv de funcțio
nare a blocurilor energetice este
scăzut, cu mult sub cel normat. Care
sînt cauzele ce determină această
situație necorespunzătoare ? O bună
parte dintre acestea le-am prezentat
în ancheta anterioară. De astă dată
supunem atenției modul în care sînt
abordate
soluționate diferitele

problemă de maximă
ÎNSEMNĂTATE
preocupare de maxima
RĂSPUNDERE
probleme de exploatare. Cea mai
bună imagine ne-o oferă „operativa"
zilnică care reunește timp de o oră
aproape 20 de cadre de conducere
din termocentrală. Discuția începe :
— Care este situația la blocul nr. 1?
— Grupul funcționează cu o pute
re de 120 MW. cu 5 mori de cărbune,
4 arzătoare mari de gaz cu un con
sum de 15 000 Nm cubi pe oră. In
disponibilități : moara 6 și 4, electropompa nr. 2 și pompa de păcură
nr. 2.
în continuare, un alt lung șir de
deficiențe. Se dau termene de reme
diere. altele se amînă. Si totuși nu
se intră în problemele de fond. Se
consumă timp. Nu se face o analiză
tehnică concretă a funcționării blocu
rilor energetice. Pe ce se bazează această afirmație ? Pe întrebările care
nu s-au pus și răspunsurile care nu
s-au dat.
— De ce blocul nr. 1 nu merge la
sarcina nominală de 200 MW ?
Fișa de regim a exploatării tre
buie să fie baza analizei tehnice. Da
torită faptului că se funcționează cu
4 arzătoare de gaz, înseamnă că ceva
nu este în regulă. Dialogul ar fi
continuat
— Care este debitul la mori ?
Nu se poate răspunde întrucît nu
se află în funcțiune instalațiile de
măsură.

— De ce funcționează morile descărcate ?
— Avem probleme cu pătrunderea
de. aer fals și nu putem realiza depresiunea în focar.
— De ce ?
— Nu se poate realiza debitul de
gaze cu ventilatoarele.
— Ce debit realizează ?
întrebare la care șeful secției termomecanice I nu ar ști să răspundă
întrucît din nou nu funcționează in
stalațiile de măsură.
— Arderea in focar este corespun
zătoare ? Cit este bioxidul de carbon,
oxidul de oarbon și oxigenul?
Nu se va putea răspunde întrucît
problema este dată uitării.
Nu mai continuăm acest dialog
care ar fi scos în evidență alte multe
deficiențe, dar în primul Tînd lipsa
de răspundere in asigurarea unei ex
ploatări a agregatelor energetice la
capacitate, în condiții economice și
de siguranță deplină. Se constată,
fapt confirmat de altfel și de sondajul efectuat în rîndul a 20 de oameni ai muncii de la termocentrală,
că nu arareori exploatarea agregate
lor se face în schemă incompletă. Nefuncționarea reductorului planetar
la o turbopompă de alimentare duce
la exploatarea agregatului la 50 lă
sută din capacitate ; sistemele de
reglaj sînt necorespunzătoare șl nu
se află în stare de funcționare toate
regulatoarele de nivel, traductoarele
și alte aparate de măsură și control
ale turboagregatelor. în activitatea
de exploatare a scăzut nejustificat
spiritul de exigență, invocîndu-se
prea des așa-zise „cauze obiective".
Ce-i de făcut ? Prezentăm cîteva din
soluțiile oferite de participanții Ia
sondaj :
A completarea tuturor locurilor
de muncă din cadrul blocurilor energetice cu oameni competenți,
bine pregătiți profesional, și numi
rea în funcțiile de conducere a ce
lor mai capabili specialiști ;
® repunerea în funcțiune a tu
turor buclelor de reglaj și a apara
turii dc măsură și control ;
® îmbunătățirea randamentelor
la echipamentele auxiliare ;
• respectarea cu strictețe a gra
ficelor de verificări periodice, de
întreținere și revizii ale agregate
lor ;
© creșterea calității reparațiilor
curente și capitale ;
© analiza detaliată a cauzelor
opririlor accidentale și întreprin
derea măsurilor necesare pentru
diminuarea acestora ;
O asigurarea unor piese de
schimb de calitate.
Sint numai cîteva din acțiunile
menite a contribui la îmbunătățirea
activității de exploatare, de reparații,
cu efecte benefice în creșterea pro
ducției de energie electrică la ter
mocentrala Rovinari.

Ion LAZAR

LIVRAȚI MINERILOR NUMAI UTILAJE BUNE!
— Deci dv. ați schimbat documen
(Urmare din pag. I)
tația și beneficiarii trebuie să plă
tească acum pentru a afla la care
laj realizat după, o concepție con
piese ați făcut modificări 1 De ce
structivă corespunzătoare, care dă
insă nu avizați importul pieselor
dea bune rezultate în minele de
lignit și care, de altfel, făcuse
care nu se potrivesc ?
— Cei care doresc asemenea piese,
obiectul unor numeroase importuri
să ne trimită o comandă. Pe baza aanterioare. Iată însă că unele piese
cesteia noi putem întocmi documen
sau subansamble de la combina fa
tația în vederea execuției în tară a
bricată la I.U.M. Petroșani sint dife
oricărei piese. Ca urmare, nu este
rite constructiv de cele de pe com
nevoie de import, industria noastră
binele importate, aflate într-un nu
este în măsură să le realizeze.
măr destul de mare în paroul unită
Plin de contradicții acest dialog.
ților miniere. Care sint cauzele ?
Deci s-au făcut modificări la docu
— Cînd s-a asimilat combina,
mentația inițială, fără ca beneficiarii
unele piese și subansamble au fost
să fie avizați, pe motiv că industria
adaptate din punct de vedere con
noastră constructoare de mașini are
structiv la condițiile de execuție din
alte condiții de fabricație. Ca acum
țară, ne explică dr. ing. Alexandru
să se constate că. de fapt, piesele
Scroban, șeful filialei din Petroșani
respective se pot realiza așa cum
a Institutului de cercetare științifică
arăta modelul inițial, cu condiția să
și inginerie tehnologică pentru uti
se dea proiectantului o comandă în
laj minier, mașini de ridicat și trans
acest sens. Altă cheltuială, deși re
port uzinal din Timișoara. De aceea,
zolvările erau mult mai simple dacă
unele piese și subansamble diferă de
lucrurile ar fi fost croite bine de la
cele propuse de documentația ini
început, dacă toți factorii implicați
țială.
ar fi discutat deschis, la aceeași
S-a ținut seama la efectuarea aces
masă, punind problemele realist, așa
tor modificări și de consecințele
cum ar fi trebuit să fie puse.
adoptării unor asemenea decizii asu
Acum este greu și nici nu știm cui
pra activității din minerit ? S-a ce
ar
fi de folos să vedem cînd și ciițe
rut părerea celor care aveau să ex
a greșit, deoarece din 1981 și pînă
ploateze combinele ? Iată ce aflăm
în prezent foarte mulți specialiști
in această privință :
s-au transferat de la atelierul de
— Unitățile miniere au fost puse
proiectare din Petroșani îndeosebi in
în fața faptului împlinit, fără a ști
unitățile miniere, locul lor fiind luat
măcar care piese sînt interschimba
de alții care au preluat fiecare pro
bile și care nu — precizează ing.
blemă într-un anumit stadiu. Ironie
Traian Popa, directorul întreprinde
a soartei : cu siguranță, unii din
rii miniere Motru. Cînd solicităm
specialiștii „călători" se confruntă
import pentru unele piese de schimb,
acum, ca beneficiari, cu soluțiile teh
sîntem refuzați pe motiv că utilajul
nice pe care le-au dat ei înșiși pe
s-ar fi asimilat în țară. Dar dacă
cînd erau... proiectanți.
piesele din țară nu se potrivesc cu
Mult mai util și important este ca
cele originale...
cel puțin acum să se adopte măsu
Cît de păgubitoare este absența
rile necesare în vederea îmbunătă
dialogului ! Pentru că iată, acum,
țirii situației concepției și fabrica
consecințele nu le suportă proiec
ției acestei combine de abataj. Cel
tantul, nici constructorul, ci utiliza
mai
limpede și mai angajat răspuns
torul. care este pus în situația de a
în această privință l-am primit de
nu asigura o bună întreținere și re
la ing. Nicușor Vulpe, directorul teh
parare a parcului de combine din
nic al întreprinderii de utilaj minier
dotare, ceea ce are repercusiuni atît
Petroșani :
asupra extracției de cărbune, cît și
— Sîntem pe un drum bun, în sen
asupra cheltuielilor de producție,
sul că în ultimul timp am reușit să
care,
mai
departe,
se
multiEfecte___ ,__ .._ _____ __ _____
asigurăm combinei o calitate cores
plică în lanț în economie. 11 între
punzătoare. De asemenea, în această
băm pe reprezentantul unității de
perioadă livrăm toate piesele de
proiectare : ce ar fi de făcut în
schimb contractate, inclusiv restan
această împrejurare, cum s-ar putea
țele, și ne angajăm să executăm o
depăși impasul în care s-a intrat ?
serie de piese de schimb pentru
— Cei ce au dorit să afle care pie
parcul de combine din import. Fără
se se potrivesc la ambele combine au
a mai aștepta alte invitații, vom
putut să afle aceasta de la noi —
merge noi in bazinul Motrului pen
precizează ing. Alexandru Scroban.
tru a vedea cum funcționează com
De pildă, întreprinderea minieră
binele noastre. Vom face tot ce este
Urdari a avut cu noi un contract de
necesar pentru a reabilita combina.
cercetare în această privință.
O CONCLUZIE INDUBITABILA î DACA SE DOREȘTE O PERFEC
ȚIONARE, ATUNCI TREBUIE ÎNCEPUT CU CEA A STILULUI DE CO
LABORARE. într-adevăr, așa trebuie să se procedeze și era bine dacă se
ajungea de la bun început la această concluzie, la un stil de colaborare
firesc, eficient, ferit de orgolii și practici birocratice.
Pînă acum, colaborarea, atîta cită a fost. între factorii implicați în
conceperea, realizarea și utilizarea combinei s-a situat pe poziția mini
mei rezistente pentru asigurarea caracteristicilor tehnioe stabilite inițial
prin documentație. în loc să se caute soluții pentru modernizarea aces
teia, pentru adaptarea mai bună la condițiile de zăcămînt sau trecerea
la o nouă generație de utilaje de acest tip. Unele mici perfecționări aduse
în timp nu schimbă de fond datele problemei. De altfel, pe plan mon
dial s-au făcut între timp progrese importante, au apărut noi tipuri de
combine de abataj, cu performanțe tehnice superioare.
Dar cînd să se mai intereseze de modernizarea și înnoirea combinei
factorii implicați, din moment ce își ocupă timpul pentru a-și trimite
hîrtii de la unul la altul sau pentru a purta discuții sterile, fără con
cluzii practice ?
Pentru că, de fapt, dincolo de aspectele concrete pe care le ridică fa
bricația combinei, importante sînt carențele care țin de stilul de
lucru, de înțelegerea greșită. îngustă, prin prisma exclusiv a unor inte
rese mărunte, a importanței sarcinilor și răspunderii care revin fiecărui
factor : proiectant—constructor—utilizator. Este o problemă asupra căreia
vom reveni.

Corneliu CARLAN
Eugen RADULESCU
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CONVORBIRI CU PROMOTORI
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
— M-a întrebat cineva
odată : „Mă, cu ce-o să te
lauzi tu la nepoți 7“ Chiar
— mi-am zis, cu ce ? Că
eram mecanic-șef la 23 de
ani 7 Or fi fost alții și mai
devreme. Că am luat o fa
brică de la faza cind era
numai un cimp mlăștinos
și am dus-o pînă ta beta
tron 7 Astea au fost condi
țiile, am avut noroc... Cu
ce-o să mă laud 7 Și am,
găsit pînă la urmă ; o să
le spun așa : „Măi. eu am
făcut față la 156 de me
serii. Am vorbit pe limba
lor cu fiecare și ne-am înțeles".
Cel care ne face această
mărturisire
este
loan
Nemțișor, , directorul Intreprinderli de utilaje si
piese de schimb din Su
ceava. Ne spusese un acti
vist de partid care îl cu
noaște foarte bine :
— Hokusai, marele Ho
kusai, își semna capodo
perele așa : „Hokusai, cel
nebun după desen" ; omul
nostru ar trebui să sem
neze „Nemțișor, cel nebun
după nou".
Cind intri In Suoeava pe
șoseaua principală nu poți
trece pe lingă IUPS fără
s-o vezi, mai cu seamă
din pricina marelui mozaic
care acoperă un perete în
treg, o simfonie de culori
semnată Traian Brădean.
Aici muncește ca director
loan Nemțișor. Unde este
noul 7 Nu poți intra In În
treprindere fără să-1 vezi:
o instalație de nitrurare
ionică, un betatron, un ro
bot și, pe cale de a veni,
un DISROM și altele. Tot
ceea ce este mai nou in
tehnica românească își dă
mina in întreprinderea de
la marginea Sucevei. Nu
poți să nu-i dai dreptate
celui care a Început cu
Hokusai ca să ajungă la
Nemțișor.
...Se împlinesc zilele aacestea exact douăzeci de
ani de cind a venit pe aceste locuri, de la Blcaz,
ca inginer-șef al unei in
treprlnderi care nu exista.
— Aici era o baltă ; șl
niște barăci. Am început
cu... nivelări, Peste un
timp, fabricam piese de
schimb pentru industria
materialelor de construcții.

In 1975, întreprinderea a
fost vizitată de tovarășul
Nicolae Geaușescu. Secretarul general al partidului
— probabil, apreciind ca
pacitatea tehnică pe care
o dovedisem pînă atunci
ne-a indicat să nu ne
mărginim la piese de
schimb, să producem și
utilaje, Am adus la îndeplinire indicația cu entuziasm. .Apoi, in 1980, am
pornit o secție nouă —

gînduri clare — soluții
clare. Dacă-ți organizezi
bine viața, dacă o centrezi
pe esențial, gindești lim
pede și dacă gindești lim
pede, soluțiile vin și ele
la fel. Dar nu notați asta,
nu-i nici o filozofie. Ați
notat, mă supăr !
— Cînd vă supărați, de
oe vă supărați 7
— De ce mă supăr 71 Să
vă relatez mai bine dialo
gul pe care îl am cu nevastă-mea cînd vin supă
rat acasă. Zice : „Ești
bolnav ? Ești flămînd 7
Ești supărat pe mine 7“
Eu fac de trei ori „Țțț...“,
ea nu mai zice nimic și
viața merge mai departe.
Știe că sînt preocupat de

cu tine I E mal simplu
chiar decît „unu șt cu unu
fac doi" — dar, din păca
te, uneori tocmai lucrurile
simple se fac greu. E obli
gatoriu să te porți așa,
fiindcă nu poți lucra sin
gur. Trebuie să te potri
vești cu oamenii. Nu ai
putere singur — nimeni
nu are putere singur. Im
portant este — dacă ai
ceva în cap, dacă vrei să
realizezi ceva — să te asiguri că te-au înțeles co
laboratorii, că te urmează.
V-am zis că am început de
la un cimp băltit ; n-a
fost ușor, dar șl mai greu
decit asta a fost să ne în
chegăm ca un colectiv. Să
repet banalitatea că un

VALOAREA
„IDEILOR SIMPLE"
căzi și radiatoare. Așa
ne-am dezvoltat.
Stăm de vorbă intr-o
sîmbătă după-amiază, aitcîndva loan Nemțișor nu
a avut vreme. Sau... n-a
vrut să aibă vreme, fiind
că apucasem să-i spunem
că vrem să vorbim nu atit
despre Întreprindere, cit
despre el însuși. Cind am
ajuns ta IUPS, în biroul
lui, tocmai se despărțea
de un grup de Ingineri.
— Mi-a venit zilele as
tea o idee. Noi ambalăm
căzile de baie cite 12 in
tr-un box. Am calculat :
dacă le ambalăm cite 20
obținem un sensibil spor
de greutate, o stabilitate
mult mal mane șl eliminăm aproape total ciobirile și deformările la trans
port. punem cite o bucată
de cauciuc spongios —
atîta tot. Am scăpat de
remedieri ; am calculat că
simpla schimbare de am
balare ne aduce un spor
de producție de 4—6 la
sută.
— Deci, nu cine știe ce
investiție sau organizare
spectaculoasă, ci o idee,
„o simplă idee", aduce un
sensibil spor de producție.
Așa se întimplă mereu
pe-aici, pe la dumnea
voastră 7
— Ar fi bine, dar... Cum
să vă spun, există o ecua
ție, o formulă care sună
cam așa : trăire clară —

treburile noastre de aici și
mă lasă în pace. Intră in
prețul de cost al unei căs
nicii de director.
— Revin : cînd sinteți
supărat, de ce sinteți su
părat 7
— în nici un caz din
cauza muncii. Ce se intîmplă rău ta viața noastră, a
tuturor, se întimplă ca o
parazitoză a muncii, toate
manifestările astea negati
ve sint cele care te imbolnăvesc — de la cele
maligne ta cele benigne,
Munca in sine e odihnitoare dacă o faci cu inte
res, cu pasiune. Sau, mai
corect, iți lasă o oboseală
plăcută. Te obosesc lipsu
rile, greșelile din munca
ta, din munca altora, at
mosfera tensionată crea
tă fără să fie nevoie, aro
ganța unuia, minciuna al
tuia...
Acum
înțelegeți
termenul de „parazitoză a
muncii" 7
— Ca foarte mulțl oa
meni sînteți subaltern șl
sinteți șef. Cum vă purtați
în aceste două calități 7
— Am înțeles din clipa
în care am avut pri
ma responsabilitate, acum
vreo treizeci de ani. Re
gula se poate formula
foarte simplu — și, ca mai
toate regulile simple, este
teribil de bogată în conse
cințe practice : poartă-te
cu subalternii așa cum ai
vrea să se poarte șefii tăi

colectiv este mai mult de
cît suma membrilor săi 7
Știe toată lumea — dar,
parcă, nu toți știm că este
suma algebrică, deci că
intră in calcul cu efecte
pozitive pe deplin doar
acei vectori care au aceeați direcție. Asta este
totul : unitatea în marșul
către ținta fixată.
—- Ce vi se pare a fi oel
mat greu in relațiile „de
toată ziua" cu colabora
torii 7
— Cred că echilibrul.
Oamenii au nevoie de un
șef cu același nivel de
dispoziție tot timpul.
— Sînteți un om plin de
temperament, e cam greu
de realizat egalizarea umo
rilor...
— Greu, dar te auto
educi. Cînd apare unul
și-mi anunță o mare bucu
rie, îmi vine să-l pup, dar
îmi aduc aminte ce gre
șeală a făcut săptămina
trecută sau astă iarnă și il
primesc mai rezervat ; in
vers, cînd face o boacănă,
îmi aduc aminte de reali
zarea lui de luna trecută
și iar sint rezervat, nu-mi
dau drumul la gură.
— Ce credeți, sinteți iu
bit 7
— Mal bine să vă spun
altceva. Ați văzut cum
sînt toate filmele noastre :
vine în Întreprindere un
stagiar — are insomnii —
proiectează un dispozitiv

Exigențele formării unei personalități armonioase
și valoarea timpului liber
Auzim de atîtea ori. repetîndu-se
cu nostalgie sau regret, celebrele
cuvinte ale lui Virgiliu („fugit Irreparablle tempus"). care ne spu
ne de dincolo de veacuri că timpul
curge implacabil înainte... Că tre
buie. așadar, să învățăm să valori
ficăm fiecare zi. fiecare clipă, fiind
că această neprețuită succesiune de
momente ireversibile este viața. în
săși viața noastră, care se cuvine
trăită din plin, frumbs. cinstit și
drept si cu folos, dobindind astfel
un sens nobil.
în societatea noastră, care cultivă
înalte valori morale. timpul liber
devine pentru fiecare individ în
parte și pentru toți laolaltă o bogă
ție fără seamăn. îndeosebi pentru
tînăra generație, timpul liber are
un important rol formativ, contri
buind la dezvoltarea intelectuală, social-civică. estetică și fizică. Printr-o educație si îndrumare compe
tente, convingătoare, orele petrecu
te in afara obligațiilor școlare se
încarcă de un sens umanist,
călăuzind către preocupări poziti
ve. către o înțelegere superioară a
Ideii de recreare.
Calitatea de Învățător sau profe
sor presupune. în zilele noastre, mai
mult ca orieînd. nu numai predarea
cunoștințelor si urmărirea asimilării
lor de către elevi, ci. în mod primor
dial. preocuparea fundamentală pen
tru formarea si modelarea persona
lității copilului, in scopul pregătirii
lui pentru muncă si viată. Astfel,
elevul se educă ta școală, dar și în
afara ei. indrumînd si sprijinind cu
competentă și maximă responsabi
litate organizarea activității din
timpul liber, avind grijă să dezvol
tăm spiritul de inițiativă, de răs
pundere al elevilor, astfel îneît mun
ca de instruire si educare să se
transforme treptat ta autoinstruire
si autoeducare.
Acum, ta Început de vacantă. în
mod firesc ne p.unem cu mai multă
acuitate întrebarea : „ce este timpul
liber 7“ Este îndeobște recunoscută
definiția standard conform căreia
timpul liber e cel care rămine după
realizarea obligațiilor scotare si a
treburilor in gospodărie si care se
folosește pentru odihna activă. în
scopul completării. îmbogățirii cu
noștințelor pe alte căi decit cele
strict didactice. De aceea se spune
că timpul liber’este „timpul activi
tăților pe plac". Totuși, el nu poate
fi rupt de contextul social în care
ne aflăm.
în condițiile societății moderne,
unul dintre obiectivele formative ale
familiei, scolii, organizațiilor de
copii si tineret este cultivarea pri
ceperii de a Întrebuința in mod is
cusit timpul liber, deopotrivă pentru
destindere, pentru refacerea capaci
tății de muncă, pentru dezvoltarea
si afirmarea personalității multilate
rale a omului nou. a tinărului revo
luționar. străin de scepticism si bla
zare. duelnd o existentă comodă asi
gurată de părinți (uneori, cu mari
sacrificii).
Pentru a desluși sensurile noțiunii
de „timp liber", ta cadrul discuțiilor
cu elevii de diferite vîrste (clase)
am constatat că tuturor le este clar
că timpul liber este un timp desti
nat odihnei, relaxării și. mai ales, un
timp pe care îl poți folosi pentru
unele activități ta liberă alegere.
Copiii spun, de obicei, că ta timpul
liber tac ceea ce le place. Firește,
acest răspuns este exprimat, ta func
ție de virstă. în mod diferit. „Tim
pul pe care II dedicăm odihnei,
unor activități distractive si jocuri
lor" (clasa a V-a). „Timpul liber
înseamnă recreație si chiar puțină
veselie" (clasa a Vî-a). „Timpul li
ber este timpul care ne rămine după

ce am terminat treburile școlare,
personale, timp care nu este ocupat
cu nume, dar care p na la urma va
fi ocupat cu ceva interesant si plă
cut" (clasa a IX-a). „Timpul liber
este o recreație mare, o părticică
din zi rămasă după o lungă activi
tate" (clasa a Xl-a). „O recreație
mare" pe care o merită orice om
care a îndeplinit o activitate utilă
si pe care are dreptul s-o întrebuin
țeze conform opțiunilor personale.
Încercînd să definim impreună cu
elevii timpul liber, am urmărit in
continuare să ne oprim asupra conțmu.u.ui acuvuațiior plăcute, utile,
dar si cu o deosebită valoare edu
cativă. Am constatat. în acest sens,
o foarte mare varietate de prefe
rințe. ceea ce este cit se poate de
firesc. Ei doresc să citească, să as
culte muzică, să viziteze muzee, ex
poziții de artă, să vizioneze specta
cole de teatru sau film, să meargă
fn excursii, să se plimbe cu priete
nii. să facă sport, să danseze etc.
Primul loc ii ocupă lectura și
multi dintre ei înțeleg faptul că
aceasta contribuie la lărgirea orizon
tului de cunoaștere, la mai buna
însușire a cunoștințelor (discipline
lor) predate in școală, la înfrumu
sețarea si sensibilizarea lor. De
asemenea, este semnificativ fap
tul că majoritatea copiilor simt ne
voia să se apropie sufletește, să-și
dăruiască afecțiunea, să se imprietenească — și că timpul liber poate
fi folosit cu succes si in acest scop,
Adesea noi. pedagogii. întrebuintăm formula stereotipă „organizăm
timpul liber .al elevilor", formulă nu
întotdeauna potrivită, deoarece cu
mult mai important este să-i învă
țăm pe ei cum să-și organizeze singuri acest timp liber. Se observă
uneori că elevii noștri sînt refractari sau indiferenti. participă In
mod pasiv, conformist la unele acti
vități inițiate de către adulti —
școală sau familie. Acțiunile organi
zate de adulti pentru ei capătă aBtfel un caracter impus, un aspect de
activitate didactică In oare ei r.u au
un rol, activ, datorită faptului că se
tine prea puțin seama de dorințele
si aspirațiile lor. ceea ce conduce la
o participare indiferentă, lipsită de
o adevărată adeziune sufletească.
Copilul trebuie să vadă în ceea ce
1 se oferă nu o activitate a altora
pentru el — în care el e antrenat —
ci o activitate proprie, în care pri
mește sprijin si asistență calificată
de la profesori, părinți, educatori.
Pentru noi. oel care purtăm răs
punderea organizării timpului liber,
există o oale directă șl o cale iodi
rectă de sprijinire a discipolilor
noștri.
desiPrin calea directă Înțelegem,
_
gur. acțiunile organizate de școală,
de organizațiile de pionieri si
U.T.C.. avind un caracter culturaiartistic. tehnico-stilnțific (cercurile
pe obiecte), sportiv, turistic, acțiuni
cuprinse in cadrul generos al Festi
valului național „Cintarea Româ
niei".
Calea indirectă presupune spriji
nirea elevilor în selectarea, din
multitudinea de tentatii care-i În
conjoară. pe cele pozitive, adecvate
vîrstel. in organizarea și chibzuirea
timpului in așa fel incit să benefi
cieze de o mare varietate de activi
tăți menite să-i relaxeze, dar să le
și cultive trăsături pozitive de ca
racter. Este absolut necesar ca in
selecția si organizarea manifestărilor
recreative să fie luate in considera
ție interesele. libera opțiune, ade
ziunea copiilor față de ceea ce li se
propune. Fără interes din partea lor,
orice acțiune, cu oricît de înalt
scop educativ, se dovedește Inefi
cientă. Atractivitatea presupune ele-

mente de noutate. Ele pot trezi Ima
ginația, spiritul creator, fantezia, pe
care copiii să și le manifeste apoi
în acțiunile organizate de ei înșiși.
v.ve,s.u,e,i aeuvoatuor apte să
răspundă ta cit mai multe Interese,
aptitudini, pasiuni, ihcunatil asigu
ră eficienta formativă n acestora.
Nu trebuie să uităm nici o clipă că
în colectivele de care răspundem,
fiecare copil constituie o personali
tate in formare, cu trăsături distinc
te. cu preocupări si pasiuni proprii,
cu posibilități individuale de mani
festare si că acțiunile pe care le
propunem trebuie să răspundă tu
turor acestor particularități, tar un
bun educator — învățător sau proXesor-diriginte — va găsi mereu po
sibilitatea de a realiza un echilibru
juuicios între necesitățile individua
le si cele colective, intre interesele
comune, dar și cele particulare ale
elevilor săi.
In organizarea acțiunilor trebuie
să i se găsească fiecărui copil locul
potrivit, locul in care el să se simtă
util si să se poată afirma ca individualitate. El trebuie învățat de la
cea mai fragedă vjrstă să-și chib
. 
zutască. să-si drămuiască timpul li
ber. să-l „populeze" cu acțiuni caro
răspund cît mai deplin intereselor,
înclinațiilor și talentelor lui. acțiuni
care pun in valoare posibilitățile in
telectuale și priceperile fiecăruia.
Acolo unde familia știe să ajute
copilul ta buna organizare a timpu
lui de lucru, precum și ta valorifi
carea timpului liber, copiii preferă
anturajul părinților pentru că găsesc
climatul favorabil manifestării opti
me. constructive a personalității. In
cazul In care unii părinți ist șupraîncarcă copiii cu ore suplimentare,
impunindu-le activități de pregătire
ce contravin Înclinațiilor firești, fi
jung să îi lipsească ne aceștia de
timpul liber atit de necesar în formarea lor autentică, In desăvirșirea
personalității lor.
„Să creștem copii frumoși și Si
nătoși !“ — (este generosul îndemn
al partiduluii nostru. îndemn de
înaltă valoare si semnificație, rectamtad' frumusețe. sănătate fizică,
dar si mofală. Să nu uităm, manifestind așadar o imperioasă vigilen
tă. că timpul liber al copiilor și
elevilor noștri nu înseamnă repaot
„total", trîndăvie. plictiseală, racile
conducted cu ușurință spre tentatii
ușoare, reprobabile sau cooptarea in
„teritoriul sumbru" al cultelor religioase.
A-i învăța pe tineri să-si
...prețu.
Iască timpul liber înseamnă a-1 de
prinde să fie constienti de privilegiul unic al vtrstei lor. despre care
M. Ralea spunea atît de pătrunză
*
tor : „Se spune că tinerețea e timpul ta care admirăm l„.J E timpul
delicateței de suflet, al pudorii, al
adorației, al curiozității, al sfiiciu
nii filozofice ta fața infinitului, al
etanului generos, al dăruirii de sine
si al iubirii de oameni".
Cultlvîndu-le ta anii de scoală
știința si priceperea de a-si organiza cu folos timpul liber, timpul tn
general, adică viata de fiecare zi.
vom creste Si educa generații de ti
neri care în mod conștient se vor
integra activ in colectivele de mun
că. exercitindu-și profesia aleasă cu
devotament si pasiune, vor deveni
ta rîndul lor întemeietori de fami
lie. părinți care vor imprima acasă
aceleași bune deprinderi de condui
tă morală si socială sănătoasă, vor
crea un climat adecvat pentru ma
nifestarea plenară, constructivă a
capacității creatoare a fiecărui mem
bru al său.

Prof. Aspazla STANCU

— directorul nu vrea —
vine o comisie — stagiarul
e felicitat, directorul e dat
afară. Eu le zic ta sta
giari : „Măi, de ce nu fa
ceți voi ca-n filme 7 Măi,
de ce denigrați voi cine
matografia noastră 7" Ei
rid, dar încet, încet le in
tră în cap. Numai că ffnalul nu e cu dat afară...
— Ce le spuneți retor
tineri care au o realizare
deosebită, o raționalizare
importantă, o invenție 7
— Ce îmi spun și mie :
dacă felicitările au venit
înainte ca tu să te fi gindit la altceva, la o altă per
fecționare, ai incurcat-o î
— Cred că înțeleg foar
te bine de ce v-a mers
vestea ca pasionat de
nou.
— Mai... nou, ml-a mers
vestea de... cubist.
— Cum asta ?
— Ani
multi
eram
„poet",
„romantic",
—
deși toate „poeziile" mele,
catalogate ca atare, acți
uni concrete, in slujba
producției, se vădeau pes
te o lună sau peste șase
a fi proză curată, proza
tehnică. I-am spus cuiva
care m-a întrebat de ca
mă ostenesc atita ca să aduc în întreprindere tot ce
este mal nou în tehnică,
i-am spus că este felul
meu de a mă odihni.
„Nu-nțeleg“ — a zis. „Păi
— l-am zis — dumnea
voastră cînd ieșiți capiu
dlntr-o ședință, aveți poftă
să mergeți într-o expoziție
de pictură 7“ „Da — a zis
mă relaxez". „Și dacă
ați avea de ales între
Rembrandt și Picasso, ta
care v-ați duoe 7“ „X-a
Rembrandt I" „Ei, vedeți,
eu mă duc ta Picasso, ca
să-mi bat capul, așa mă
odihnesc eu.„“.
...Gînduri, frînturi de
ginduri,
din
universul
vast, populat de gînduri
frumoase, de griji, de în
trebări, de dezamăgiri, de
speranțe, de certitudini ale
unuia din miile și miile
de activiști ai partidului
nostru cărora încrederea
oamenilor le-a acordat
funcția de director, loan
Nemțișor. în ținutul de vis
și frumusețe al Bucovinei,
el iși faoe datoria în sin
gurul fel pe care îl poate
concepe, așa cum l-a edu
cat partidul care l-a cres
cut, partidul din rîndurile
căruia faoe parte : cu pa
siune revoluționară.

Georqe-Radu
CHIROV1CI

Pagini eroice dintr-o istorie eroică
De curînd, la Biblioteca filialei
Academiei Republicii Socialiste
România din Cluj-Napoca s-a
deschis o expoziție avînd ca temă
lupta poporului român pentru dobindirea independenței, dezvoltarea
istorică a patriei noastre de-a lun
gul secolelor pină în anii glorioși
ai construcției socialiste, expoziție
organizată de Muzeul de istorie
împreună cu instituția gazdă. în
cadrul expoziției sînt prezentate
materiale documentare care vor
besc despre lupta multiseculară a
poporului nostru pentru organi
zare politică statală, independentă
și progres social, pentru afirmarea
lui ca popor liber și suveran în
rîndurile celorlalte popoare ale lu
mii, pentru pace și colaborare in
ternațională. Documentele expuse
ilustrează momente istorice funda
mentale, precum cele privind con
stituirea statului geto-dac și înflo
rirea acestuia întimpul
................
lui....Burebista șt Decebal. Sint prezentate
apoi războaiele lui Decebal cu romanii, organizarea provinciei romane Dacia, înalta civilizație
... fău....
rită aici. Vizitatorului expoziției ii'
sînt înfățișate numeroase mărturii
documentare care atestă existența
neîntreruptă în spațiul dacic, după
retragerea autorităților romane, a
unei culturi materiale daco-romane
și apoi românești, concludentă do
vadă a continuității și dăinuirii
autohtonilor în vatra strămoșească.
Alte mărturii evidențiază mo
mente semnificative ale afirmării
românilor ca popor constituit în

spațiul carpato-dunărean. între care
revelatoare sînt izvoarele medie
vale referitoare la formațiunile po
litice ale lui Menumorut, Glad și
Gelu in Transilvania sau la cele
din Muntenia. Moldova și Dobrogea. tn continuare sînt prezentate
alto momente din istoria patriei :
constituirea statelor feudale româ
nești, care a reprezentat o etapă de
mare însemnătate pentru evoluția
ulterioară a poporului nostru, legă
turile economice, culturale și poli
tice dintre țările române, rezis
tența seculară împotriva cotropi
torilor sub steagul unor mari con
ducători de oști, ca Mircea cel
Mare, Iancu de Hunedoara. Vlad
Țepeș, Ștefan cel Mare. Petru Rareș. Ion Vodă Viteazul. O serie de
materiale prezentate in expoziție
Înfățișează strălucitele biruințe re
purtate de Mihai Viteazul pentru
cîștigarea independenței românești,
pentru unirea celor trei țări sub o
singură eîrmuire. eveniment care a
sporit, așa cum consemnează docu
mentele timpului, prestigiul româ
nilor în fata Europei, a întărit
ideea unității lor.
Din bogatul material documentar
existent în patrimoniul Muzeului
de istorie și al Bibliotecii filialei
Academiei sînt expuse mărturii
grăitoare despre răscoala lui Horea
și revoluția de la 1821, precum și
despre revoluția de la 1848. care a
reprezentat un moment culminant
al afirmării națiunii române, o
manifestare plenară a preocupări
lor și aspirațiilor poporului român

T: ‘

LA MUZEUL SATULUI
SI DE ARTA POPULARA
DIN CAPITALA

„Zilele creației
populare contemporane
La Muzeul satului și de artă
populară din Capitală au început,
ieri, „Zilele creației populare con
temporane", in programul cărora fi
gurează manifestări expoziționale,
spectacole folclorice, demonstrații
ale unor realizatori de artă popu
lară, simpozioane și concursuri de
creație.
Menită să ofere o imagine conclu
dentă a creației noastre populare
actuale, această manifestare cultural-arțistieă este realizată cu parti
ciparea unor folcloriști, etnografi,
meșteri populari, a unor colective și
soliști sosiți din diverse județe ale
țării.
In deschiderea „Zilelor creației
populare contemporane" a avut loc
vernisajul expoziției „Imaginea omului in țesăturile populare". Pină
la 12 iulie se vor desfășura demon
strații ale meșterilor populari pe
genuri de creație — textile, Împle
tituri, podoabe — precum și ale res
tauratorilor dih cadrul laboratorului
zonal de conservare și restaurare al
muzeului, „Ziua tinărului creator
popular", recitaluri de poezie, sim
pozionul „Opțiuni și priorități în
creația populară contemporană".
(Agerpres)

pentru dreptate socială șl unitate
națională, pentru făurirea cadrului
nou al societății moderne româ
nești. Prin materiale documentare
sugestive este prezentată Unirea
de la 1859. care a constituit primul
mare pas spre făurirea statului na
țional unitar, marele entuziasm
produs de acest act istoric în Tran
silvania, „unde — cum consemna
un document oficial — nici femeile,
nici copiii nu visează altceva decit
unirea Transilvaniei, Banatului și
Maramureșului cu Principatele".
Evenimentului de la 9 mai 1877 îl
este consacrat un spațiu larg, ma
terialele documentare expuse redînd apoi răsunătoarele biruințe de!
la Plevna, Grivița, Rahova, Smîrdan, manifestările de solidaritate
națională ale românilor din Tran
silvania și Bucovina cu lupta pen
tru apărarea existenței naționale
române. Sînt în continuare aduse
în atenția publicului vizitator ima
gini care reflectă momente din
lupta românilor transilvăneni din
deceniile următoare împotriva po
liticii de asuprire și deznaționali
zare promovată de dualism ui
austro-ungar, acțiunile de afirma.... __
re a idealului desăvîrșirii unității
statului național, între care s-a numărat și manifestul lui G. Barițiu
unde se afirmat deschis : „Fără
...__
România unită și liberă... nu poate
fi vorba de națiune și naționalitate
românească". Sînt, totodată, ilustra
te aspecte din perioada primului
război mondial, relevîndu-se erois
mul armatei române în bătăliile
purtate la Mărășt.1, Mărășești șl
Oltuz împotriva cotropitorilor, bă
tălii desfășurate în urmă cu 70 de
ani.
Materialele documentare expuse
înfățișează drumul eroic pe care
avea să pășească mai departe po
porul român, acțiunile care au dobîndit o amploare fără precedent
și au făcut, să se prăbușească im
periul habsburglc, iar popoarele
subjugate să-și dobîndească drep
tul la libertate și unitate națio
nală. în acest context este pre
zentată și Marea Adunare Națio
nală de la Alba Iulia de la 1 De
cembrie 1918. unde s-a proclamat
unirea Transilvaniei cu România.
în expoziție este evidențiat cu
pregnanță momentul făuririi in mai
1921 a Partidului Comunist Român,
ca detașament de avangardă al
clasei muncitoare, eveniment care
a marcat o etapă nouă, revoluțio
nară in dezvoltarea mișcării mun
citorești din țara noastră, în lupta
pentru triumful idealurilor de
dreptate socială șl națională, pen
tru deplina afirmare și dezvoltare
a poporului român. Sint înfățișate
marile bătălii de clasă, acțiunile
patriotice și revoluționare ale ma
selor populare organizate și con
duse de partid împotriva fascismu
lui șl revizionismului. angajarea
energiilor națiunii române în lupta
pentru eliberarea patriei de sub
dominația fascistă, contribuția mar
cantă a României la obținerea vic
toriei asupra Germaniei naziste,
trecerea poporului nostru la fău
rirea •orinduiril noi, socialiste.
Dezvoltarea accelerată a țării,
realizările economice și sociale fără
precedent din perioada de după
Congresul al IX-lea al partidului,
din perioada care poartă numele
ctitorului acestei glorioase epoci
din istoria patriei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, este înfățișată
prin imagini documentare revelatoare, între acestea inscriindu-se
și ctitoriile industriale, construcțiile sociale, faptele de muncă și
viață ale oamenilor, muncii clujeni,
bogata viață spirituală a locuitori
lor din această parte a țării. Sînt
astfel înfățișate imagini ale unor
realități de necontestat care de
monstrează că socialismul a oferit
poporului român condiții pentru
deplină afirmare și dezvoltare li
beră și independentă, a statornicit
adevărata egalitate între oameni,
creîndu-se toate condițiile pentru
exercitarea neîngrădită a dreptu
rilor cetățenești, pentru afirmarea
lor plenară și participarea efecti
vă, cu toate forțele și capacitățile
de creație, la dezvoltarea patriei
noastre socialiste și creșterea
prestigiului ci în lume ca țară a
păcii și colaborării internaționale.

I

Marin OPREA

Moderna „Casă a cărții" din lași
Foto : Eugen Dichiseanu

corespondentul „Scînteii

Valențele educative ale teatrului de amatori
Misiunea educativă a unui așezămint de cultură se împlinește cu
adevărat doar atunci cind această
nobilă activitate se săvîrșește cu pa
siune si dăruire totală, cu rivnă și
cu sete neostoită de perfecționare,
dar. mai presus de toate, cu senti
mentul acut al responsabilității ac
tului constructiv-formativ pe care
este chemat să îl exercite asupra
beneficiarilor săi. oameni ai muncii,
tineri Si vîrstnici cărora li se adre
sează.
Iată, cîteva cerințe care la Casa
de cultură a municipiului Satu Mare,
se regăsesc si se afirmă din plin ca
trăsături definitorii în activitatea cu
bogate si Varii ipostaze desfășurată
de inimosul colectiv de aici. Dintre
numeroasele forme de manifestare
în Planul vieții cultural-a rtistice
găzduite aici, toate cu rezultate no
*
tabile. confirmate si de ______
multele
premii obținute în cadrul Festivalu
lui național „Cintarea României",
ne-am oprit la mișcarea teatrală de
amatori, pentru un motiv foarte în
temeiat. Teatrul de amatori de aici
a găsit si terenul cel mal fertil de
susținere, in forme deja consacrate,
cu tradiție si răsunet, a unul mare
număr de spectacole tn municipiu
si fn alte localități urbane si rurale
ale județului, în fața unui public
nu numai numeros, dar și deosebit
de cald si receptiv la mesajele pie
selor vizionate.
Cu puțin timp tn urmă, aici s-a
desfășurat cea de-a iV-a ediție a
„Zilelor teatrului de amatori", ma
nifestare care, pe durata unei săptămîni. a prilejuit prezentarea a nu
mai puțin de 7 spectacole, toate sus
ținute numai eu formații artistice
proprii ale acestui așezămînt. Pres
tația artistică ridicată a acestora
este validată de faptul că trei din
tre ele au fost promovate fn etapa
finală a actualei ediții a Festivalului
național „Cintarea României".
Pe afișul acestei veritabile săPtămlnj teatrale au fost înscrise atit
piese de mal largă întindere ca :
„Fără cartușe, Max I" de Nelu lonescu. ori cea. interpretată fn limba
sau"___de_ Mâhes
maghiară — ..Sau...
_ _______
Gybrgy. cît șl piese intr-un act ca :
„Vizită la bunic" de Ion Bâleșu și
..O palmă de viață personală" de
Aurel Storin. Nu a lipsit nici aten
ția fată de micii spectatori, prin

teatrul de păpuși cu o inedită și
emoționantă dramatizare dună un
poem de Ion Barbu : „Povestea Re
gelui Ciupercă șl a Laponei Enigei".
Un loc aparte care conferă o alea
să sensibilitate a acestei manifestări
l-a detinut așa-numitul „teatru
poetic", o formulă de spectacol larg
cultivată in județul Satu Mare, care
îngemănează fericit mijloacele de
expresie ale dramaturgiei si scenei
cu fiorul celei mai autentice poezii,
cu tulburătorul mesaj al iubirii de
oameni, al frumosului lor lăuntric,
al armoniei în relațiile dintre oa
meni si popoare, ale păcii și liber
tății. Așa este, bunăoară, spectaoo-

nărui sărac" de Tudor Popescu. „Ul
tima taină" de Vasile Băran (in lim
ba română). „Siciliana" de Aurel
Baranga, „Omul care a văzut moar
tea" de Victor Eftimiu. „Ultima spe
ranță" de Tomesa Sandor. „Nevino
vatul" de Dehel Gabor, „Directorul
se pensionează" de Gyorffi Kâlmăn
(in limba maghiară) etc. O listă atît
de bogată de piese pe afișul teatru
lui de amatori de aici presupune —
și’ de fapt așa și stau lucrurile —'
existenta unui fervent si frecvent
contaet cu publicul. într-adevăr, for
mațiile casei de cultură au un pu
blic receptiv și constant la specta
colele „casei" — și este îmbucurâ-

lul „Trenul care aduce dragostea".
Din aceeași categorie fac parte și
mal vechi creații, prezente în pre- ■
cedentele ediții ale „Săptămînii tea
trale" și, firește, în cadrul Festivalului național „Cîntarea Românlei“, precum : „Studiul despre
dragoste, poezie si libertate" și „Să
nu iași florile să moară",
..... . toate
________
anartinind talentatului poet George Vul
turescu. care este un vechi anima
tor al mișcării teatrale de amatori
— In ipostaza de interpret și re
gizor.
Nu în ultimul rînd menționăm 51
T,
„Studioul de teatru si poezie". în
cadrul acestuia, artiști amatori și
poeți sătmăreni — aceștia, firește, cu
creații proprii — au susținut un
spectacol de muzică și poezie dedi
cat Împlinirii a 110 ani de la cuce
rirea independentei de stat a Româ
niei. avînd un generic de sorginte
eminesciană : ..Independenta — suma
vieții noastre Istorice",
Spre a avea o Imagine și mai
exactă asupra amplorii mișcării tea
trale de la Casa de cultură din
Satu Mare, vom mal menționa că și
edițiile precedente au avut o presti
gioasă ținută, cu un bogat repertoriu,
continînd aproape 20 de piese, dintre
care menționăm : „Anunț la mioa
publicitate" de Al. Sever. „Sîmbăta
amăgirilor" de I. D. Sîrbu. „Ultima
cursă" de Horia Lovlnescu. „Milio-

tor că majoritatea acestuia o repre
zintă elevii din licee, care se Intilnesc aici cu o veritabilă scoală de
educație polivalentă prin teatru :
patriotică, morală, civică și estetică
in același timp.
Dar succesul se reeditează de fle
care dată și in spectacolele prezenta
te în alte localități din județ, aceas
ta contribuind și la regizarea pla
nului de autofinanțare al instituției.
Se poate spune că deplasările pe sce
nele altor așezăminte de cultură din
orașele și comunele județului repre
zintă un puternic stimulent moral
pentru artiștii amatori. în generoasa
lor strădanie de afirmare și împli
nire a propriului talent.
Dar despre ceea ce reprezintă cu adevărat acest contact permanent cu
publicul pentru artiștii amatori, iată
un răspuns sugestiv și emoționant
prin intensitatea trăirii acestei con
diții. De care l-am primit de la una
din protagonistele spectacolelor tea
trale de ia casa de cultură. Lidia
Ciorba, pe oare munca In care a
fost nu demult promovată, de activjst al eomltetului
....__ _________
județean U.T.C.,
nu a făcut-o să renunțe la vechea ei
pasiune ti vocație pentru teatru ; o
pasiune De care a cultivat-o cu dăruire ani la rînd si pe cînd era
muncitoare intr-o Întreprindere
___ _______ sătmăreană. ..Contactul frecvent cu publicul este pentru mine totul și sint

convinsă că la fel de mult înseamnă
pentru toți artiștii amatori din formatille noastre. Să simți mereu
ochii avizi ai spectatorilor ațintiți
spre scenă, spre tine, să le
. simți
inimile vibrind la trăirile sufletești
ale personajelor pe care le întruchi
pezi. tată o satisfacție fără egal,
oare te înaripează și îți dă acea
putere miraculoasă de a te reconstrui moral, mereu mai bun. pe tine
însuti, si nu numai pe tine. Pentru
că această forță o simți rezonînd în
sensibilitatea celor ce receptează
idealul înalt al personajelor, al pie <
selor interpretate".
I
Este firesc, credem, ca după o ase 1
menea expresie convingătoare și
edificatoare despre forța modelatoa
re a actului scenic, să menționăm și
numele altor citorva animatori ai
mișcării teatrale promovate atît de
generos de casa de cultură sătmăreană. La loc de frunte îl vom a- i
minti pe pensionarul ceferist Petre J
Leșcău, care. în pofida celor 84 de
ani ai săi. joacă și acum, ca și în
urmă ou 25—30 ani. fidel me
reu aceleiași scene a casei de cul
tură. El este în egală măsură un
neobosit si talentat interpret al unor !
roluri de mare întindere, dar se
afirmă, nu de puține ori. si ca re
gizor. Se cuvine, de asemenea, să
mai menționăm pentru talentul și
pentru marea lor pasiune si stator
nicie pentru teatru pe Dumitru
Boje. tratamentist termic. Zăkâny
Mihaly — sculer. Ana Lihet — șudorită. Dan Docze — magaziner,
Constantin Jolțan și SzabO Istvân —
electricieni. Gheorghe Sălăjan și
Găbor Jozsef — strungari. Vincze
Marla — farmacistă șl alții. Pe dru
mul căutărilor si împlinirilor lor ar
tistice ei sînt atent îndrumați de un
grup entuziast de statornici iubitori
al teatrului de amatori, care îl are
in frunte pe George Vulturescu. di
rectorul casei de cultură, si din care
mal fac parte Emil Negrea, meto
dist. prof. Vasile Savlnescu. inspec
tor la comitetul județean de cultu
ră si educație socialistă, prof. Da
yana Ștețoo. actorii Ion Tifor. TăthPăll Miklds de la Teatrul de Nord.

Octav GRUMEZA

corespondentul „Sclntell"
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ÎN EDITURA POLITICA A APĂRUT VOLUMUL :

WOJCIECH JARUZELSKI - „Cuvintări și articole"
în Editura politică a apărut vo
lumul „Wojciech Jaruzelski — Cuvîntări și articole". Lucrarea cuprin
de rapoarte și cuvintări la Congresul
al X-lea și la plenare ale C.C. al
P.M.U.P., la consfătuiri, precum și
cuvintări Ia conferințe de presă, în
ședințe ale Seimului, în care sînt re
flectate politica internă și externă a
Republicii Populare Polone, activi
tatea P.M.U.P. — conducătorul poli
tic al poporului polonez în lupta
pentru edificarea societății socia
liste.
Vineri, la București a avut loc
lansarea acestei lucrări a tovarășului
Wojciech Jaruzelski. Au participat
activiști de partid și de stat, editori,
lucrători din presă, oameni ai mun
cii. Cu acest prilej au luat cuvîntul
tovarășii Dumitru Ghișe, directorul
Editurii politice din București,
Witold Skrabalak, directorul Editurii

„Ksiazka i Wiedza" din Varșovia,
precum și Andrzej Palimaka. secretar
personal al primului-secretar al C.C,
al P.M.U.P.
Vorbitorii au subliniat faptul că
apariția concomitentă la Varșovia a
volumului „Cuvintări" al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și, la București, a volumului
„Cuvintări și articole" al tovarășului
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar
al Comitetului Central al P.M.U.P.,
președintele Consiliului de Stat al
Republicii Populare Polone, consti
tuie o expresie a raporturilor strînse de prietenie și colaborare stator
nicite între cele două partide, un
prilej de mai bună ctinoaștere re
ciprocă a experienței dobîndite de
cele două țări în procesul de edifi
care a societății socialiste.

Vizita delegației Uniunii Tinerelului Sătesc (U.T.S.)
din R. P. Polonă
Tovarășul Nicu Ceaușescu. mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, primsecretar al C.C. al U.T.C., a primit
vineri delegația Uniunii Tineretului
Sătesc (U.T.S.) din R.P. Polonă, con
dusă de Leszek Lesniak, președinte
le Consiliului Central al U.T.S.. care,
la invitația C.C. al U.T.C.. efectuea
ză o vizită pentru schimb de expe
riență în țara noastră.
Au fost evidențiate relațiile de
prietenie și colaborare dintre orga
nizațiile de tineret din cele două
țări, subliniindu-se cursul continuu
ascendent al acestora, stimulat in
mod hotărîtor de legăturile existen
te între Partidul Comunist Român și
Partidul Muncitoresc Unit Polonez,
pe baza convorbirilor și înțelegerilor
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și tovarășul
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar
al Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Unit Polonez, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii
Populare Polone.
S-a realizat un schimb de infor

mații privind preocupările actuale
ale celor două organizații în direc
ția creșterii contribuției tinerei ge
nerații dfn România și din Polonia
la înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-socială.
Au fost, totodată, abordate unele
aspecte actuale ale mișcării interna
ționale de tineret.
în cursul vizitei Întreprinse în țara
noastră, delegația Uniunii Tineretu
lui Sătesc din R.P. Polonă s-a intilnit cu tineri, cadre ale U.T.C. și
A.S.C. de la obiective economice, so
ciale și de învățămînt din Capitală
și județele Timiș și Arad.

★
Delegația U.T.S., condusă de Les
zek Lesniak, președintele Consiliu
lui Central al U.T.S., a fost primită,
vineri, de tovarășul Vasile Bărbulescu. secretar al C.C. al P.C.R.
în cadrul întrevederii a fost evi
dențiată grija deosebită pe care
Partidul Comunist Român și. res
pectiv, Partidul Muncitoresc Unit
Polonez o acordă tinerei generații
din cele două țări, sporirii partici
pării acesteia la dezvoltarea socia
listă a patriei.

Ziua internațională a cooperației
In mod tradițional, în prima
simbătă din luna iulie, mișcarea
cooperatistă mondială aniversează
„Ziua internațională a cooperației"
— prilej de trecere în revistă a
rezultatelor obținute de uniunile
naționale componente ale celei
mai largi organizații neguverna
mentale de pe glob : Alianța Coo
peratistă Internațională (A.C.I.).
Principiile călăuzitoare cane au
stat la baza creării, în secolul tre
cut, a primelor cooperative — gă
sirea unor modalități de sprijin
și avantaj reciproc, de întrajuto
rare intre oameni — au cucerit în
decursul timpurilor teren tot mai
larg pe toate continentele, ceea ce
confirmă viabilitatea și vitalitatea
acestor principii, A.C.I. afirmîndu-se ca organizație care promo
vează relații de colaborare între
asociațiile și uniunile cooperatiste
membre, indiferent de regimul so
cial-politic al statelor în care iși
desfășoară activitatea. A.C.I. se
pronunță pentru progresul gene
ral, pentru lichidarea inegalităților
sociale și a subdezvoltării in lume,
pentru instaurarea unui climat de
pace, colaborare și înțelegere în
tre popoare.
La a 65-a aniversare a „Zilei in
ternaționale a cooperației", A.C.I.
se prezintă ca o organizație pu
ternică, care numără peste o ju
mătate de miliard de membri (mai
bine de 10 la sută din populația
globului), reuniți în 172 organizații
naționale din peste 70 de țări.
Cooperatorii din țara noastră
grupați în cele trei mari organi
zații — Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție,
Uniunea Centrală a Cooperativelor
de Producție, Achiziții și Desface
re a Mărfurilor, Uniunea Centrală
a Cooperativelor Meșteșugărești —
aniversează „Ziua internațională a
cooperației" cu realizări importan
te, acționind cu hotărîre pentru
traducerea în viață a obiectivelor
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, în vederea dezvoltării multila
terale a economiei naționale, a ri
dicării nivelului de trai Material
și spiritual al întregului popor.
Așezînd la baza activității cu
rente și de perspectivă orientă
rile și indicațiile secretarului ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, organizațiile
cooperatiste din România și-au
dezvoltat și diversificat continuu
preocupările, implicîndu-se tot mai
mult în soluționarea unor proble
me de cea mai mare importanță
economică și socială pentru mersul
ascendent al țării, pentru înfăp
tuirea Programului partidului de
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare
a țării spre comunism. ~
Astfel, membrii organizațiilor
cooperatiste de la sate sînt antre
nați, cu forțe unite, la dezvoltarea
și modernizarea agriculturii, la în
făptuirea noii revoluții agrare, aniversarea in acest an a unui sfert

de veac de la încheierea coopera
tivizării agriculturii în România
prilejuind atît trecerea în revistă
a marilor înfăptuiri din acest do
meniu, cît și angajarea tuturor lo
cuitorilor de la sate în vederea ob
ținerii de recolte superioare, ridi
cării întregii activități din agricul
tură la noi cote de randament și
eficiență.
în sistemul economiei naționale,
uniunile cooperatiste din țara
noastră îndeplinesc, totodată, sar
cini deosebite pe linia aplicării
principiilor autoconducerii și autoaprovizionării in profil teritorial,
contribuind la extinderea ofertei
de bunuri de consum, ca și a pres
tărilor de servicii destinate satis
facerii celor mai diverse cerințe
ale populației. Orientările condu
cerii partidului privind valorifi
carea resurselor atît de variate
existente în fiecare zonă, creșterea
activităților de producție pe plan
local au deschis in această privin
ță un larg șl rodnic cimp de ac
țiune.
Sarcini deosebite revin coopera
ției din țara noastră pe linia sti
mulării și amplificării schimbului
de produse dintre sat și oraș, prin
valorificarea deplină a potenția
lului productiv al gospodăriilor
populației, prin creșterea partici
pării achizițiilor și contractărilor
la formarea fondului de stat de
produse agroalimentare.
Organizațiile cooperatiste din
țara noastră — membre ale Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste — militează activ pentru
aplicarea principiilor democrației
muncitorești revoluționare în via
ța colectivelor de cooperatori, antrenînd în tot mai mare măsură
masele de lucrători la elaborarea
și aplicarea hotărîrilor, la condu
cerea treburilor obștești, a .întregii
activități a cooperativelor.
în strînsă legătură cu preocupă
rile pentru înfăptuirea politicii in
terne a partidului și statului nos
tru, uniunile cooperatiste din
România se afirmă ca promotoare
active ale.politicii externe a Româ
niei, al cărei strălucit inițiator este
președintele țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, amplificînd și
întărind legăturile de colaborare
cu toate organizațiile cooperatiste
din lume, pentru promovarea no
bilelor idealuri ale păcii și înțele
gerii intre popoare, cu convingerea
că numai intr-un climat de destin
dere și înțelegere se pot asigura
bunăstarea și progresul fiecărei
națiuni, ale întregii omeniri.
în acest an jubiliar, membrii
cooperatori din țara noastră trans
mit cooperatorilor din întreaga
lume un prietenesc mesaj de pace
și colaborare, chemînd la întărirea
și dezvoltarea conlucrării pe mul
tiple planuri, pentru progresul și
prosperitatea popoarelor, pentru o
lume mai dreaptă și mai bună pe
planeta noastră.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 4 iulie, ora 21 — 7 iulie, ora
21. In (ară : Vremea va fi în general
instabilă, cu cerul temporar noros. Se
vor semnala averse locale de ploaie șl
descărcări electrice, in nordul și estul
țării, mai ales in primele zile. In cele
lalte regiuni, aceste fenomene se vor
produce pe areale mal restrinse. În

cinema
• Cuibul de viespi: FEROVI^’X
(50 51 40) — 9: 11,15: 13.30: 15,45; 18;
20. FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11.15;
13,30: 15,45; 18; 20
• Pistruiatul I—II : LIRA (31 71 71)
- 9; 12; 15; 18. PACEA (71 30 85) —
9 * 12 * 15 * 18
• Pistruiatul III : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30;
19,30

I. MIHA1

deosebi In cursul dupâ-amlezelor. Can
titățile de apă pot depăși, Izolat, 15
litri pe metru pătrat în 24 de ore. Iar
condițiile vor ti favorabile producerii
grindlnel. VIntul va sufla slab pină la
moderat.
Temperaturile minime vor
oscila între 12 și 22 grade. Iar maxi
mele între 20 și 30 grade. In Bucu
rești : Vremea va fl In general Insta
bila, cu cerul temporar noros. Se vor
semnala averse de ploaie și descărcări
electrice,
în cursul după-amlezelor.
Vintuî va sufla slab pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fl cuprinse
Intre 14 si 17 grade, iar cele maxime
între 26 șl 29 grade.

• Păcală: MUNCA (21 50 97) — 15;
18
• O zi la București : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17: 19
• Cucoana
Chirița :
POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19.15
• Casa de lingă riu : TIMPURI NOI
(15 6110) — 9: 11: 13.15; 15,30: 17,45;
30
• Pădurea din U-Minh : BUZEȘTI
(50 43 58) — 13; 15; 19
• Jan pe șlep : VIITORUL (10 87 40)
- 15; 17; 19
• o farsă pentru cuscru :
PRO
GRESUL (33 94 10) — 15; 17; 19
• Adio,
vară
verde :
STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30: 13,30; 17,30

PLENARA CONSILIULUI CULTURII
Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE
Vineri a avut loc plenara Consi
liului Culturii șl Educației Socialis
te. La lucrările plenarei au luat
parte membrii consiliului, președinți
de comitete județene de cultură și
educație socialistă, activiști de
partid și de stat, reprezentanți ai
unor instituții și așezăminte de cul
tură și artă, ai uniunilor și asocia
țiilor de creatori, redactori-șefi ai
revistelor culturale.
în lumina hotărîrii Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
plenara a stabilit ca cel de-al III-lea
Congres al educației politice și cul
turii socialiste să fie convocat în zi
lele de 18—19 august 1987. Congresul
va analiza activitatea desfășurată
pentru transpunerea în viață a obiectivelor și sarcinilor Programului
ideologic al partidului, a hotărîrilor
celui de-al XIII-lea Congres al
P.C.R., a orientărilor și indicațiilor
date de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
privind îmbunătățirea și intensifica
rea pregătirii politico-ideologice și
cultural-educative, de formare a omului nou si afirmare a valorilor
spirituale ale tării, de stimulare a
tuturor energiilor creatoare ale na
țiunii în procesul edificării socie
tății socialiste multilateral dezvoltate
și al înaintării României spre comu
nism. Congresul va examina, de a-

tV
13,00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămlnă (parțial
color) • O clipă de incintare
• Gala desenului animat • Floa
rea cîntului,
tloarea dorului —
melodii populare • La dispoziția
dumneavoastră — reportaj • O

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul
General al Miliției —
Direcția circulație
Starea tehnică
a autovehiculelor
De o mane însemnătate pentru
securitatea deplasărilor este verifi
carea atentă, atît înaintea plecărilor,
cît și pe parcursul călătoriilor, a
stării tehnice a autovehiculelor.
Tratînd cu superficialitate starea
avansată de uzură a sistemului de
rulare al autoturismului 1-VN-l 839,
prosesorul acestuia a fost surprins
in localitatea Balotești de ruperea
planetarei din dreapta. Aflată in
plină viteză, mașina s-a dat peste
cap, iar cel de la volan a fost grav
rănit, ceea ce nu s-ar fi întîmplat
dacă purta centura de siguranță.
Acest accesoriu, socotit incomod de
unii automobiliști. a salvat numeroa
se vieți omenești. Un exemplu :
plecată în concediu pe Litoral. îm
preună cu familia, automobilista
Elena Goanță din, Reșița a pierdut,
datorită unei clipe de neatenție,
controlul asupra mașinii, Intrînd în
șanțul șoselei, aceasta s-a răsturnat
și s-a rostogolit de cîteva ori in
afara drumului. Cei aflati în auto
vehicul au scăcat nevătămați, deoa
rece aveau cuplate centurile de si
guranță.
Atenție Ia depășiri
Pe arterele din Interiorul și din
afara localităților rurale, prezența
unui număr mare de vehicule an
grenate în campania agricolă im
pune celor de la volan maximă pre
cauție la efectuarea depășirilor. La
denășirea unor autovehicule lungi
trebuie ținut seama de faptul că
spațiul și timpul necesare efectuării
manevrelor sint mai mari. O atenție
deosebită trebuie acordată autove
hiculelor care vin din sens opus. La
apropierea acestora, mai ales dacă
se circulă pe șosele avînd o singură
bandă de circulație pe sens, este ne
cesară replierea imediată spre
dreapta, pentru a nu se crea riscul
unor coliziuni atunci cînd în spațiul
de manevră. îngustat se ivesc situa
ții neașteptate. Obiceiul dăunător al
unor conducători auto de a scoate
mina pe fereastră în timpul mersu
lui ii poate expune riscului acciden
telor. Așa a pățit conducătorul auto
turismului 2-DJ-718. care a scos
mina pe fereastră, iar un autovehi
cul venit din sens opus i-a fractu
rat-o. O imprudentă scump plătită.

semenea, căile și modalitățile de
dezvoltare și ridicare pe o treaptă
calitativ superioară a activității po
litico-ideologice ,Si cultural-educati
ve, a creației tehnico-științifice, li
terare și artistice, a întregii munci
de formare a omului nou, cu o înal
tă conștiință socialistă.
In pregătirea congresului vor avea loc conferințele județene și, res
pectiv, a municipiului București, ale
educației politice și culturii socia
liste. la care vor participa activiști de
partid și de stat, reprezentanți ai
organizațiilor de masă și obștești,
conducători ai instituțiilor și așeză
mintelor de cultură, creatori, oameni
ai muncii din industrie și agricul
tură, elevi, studenți, militari, parti
cipant! activi la manifestările orga
nizate în cadrul Festivalului național
„Cintarea României".
Plenara a hotărît, totodată, ca în
întîmpinarea celui de-al III-lea Con
gres al educației politice și culturii
socialiste să fie organizate în întrea
ga țară acțiuni politico-educative și
cultural-artistice de masă, în scopul
ridicării conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, al creșterii contri
buției acestora la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le revin în fie
care domeniu de activitate.
(Agerpres)
nouă imagine a Columne! lui Tra
ian — documentar • „Numai cu
ochiul limpede, patria" — moment
poetic 49 Noi
înregistrări
din
festivaluri internaționale A Tclesport — rubrică de actualitate
sportivă • Autograf muzical
14,45 Săptămîna politică
15.09 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedia (color)
19,50 Film artistic (color). „Gară pen
tru doi". Premieră TV. Producție
a
studioului
..Mosfilm".
Cu :
Liudmila Gurcenko. Oleg Basilasvlli,
Nikita . Mihalkov,
Nonna
Mordiukova,
Mihail
Kononov,
Anastasia Vosnesenskaia. Tatiana
Danghiliova.
Regia : Eldar Ria
zanov
22.05 Telejurnal
22,15 Romanța, veșnic tlnără... (color)
22.30 închiderea programului

Cronica zilei

ZIUA INDEPENDENȚEI

Cu ocazia aniversării Zilei inde
pendenței Statelor Unite ale Americii, ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Roger Kirk, a oferit, vineri, o
recepție.
Au participat Dimitrie Ancuța, vlceprim-ministru al guvernului, mi
niștri, vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, reprezentanți ai unor
organizații de masă și instituții cen
trale, deputați, oameni de cultură și
artă.
Âu luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

STATELOR UNITE ALE AMERICII

Ct» prilejul Zilei naționale a Re
publicii Venezuela, vineri a avut Ioc
în Capitală o manifestare culturală
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea
si Asociația de prietenie românovenezueleană. în cadrul căreia au
fost prezentate impresii de călătorie
din această tară si a fost vizionat
un film documentar venezuelean.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. si ai Asociației de
prietenie româno-venezueleană. re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, un numeros public.
A fost prezent Felix Eloy Torres
Roman. însărcinat cu afaceri e.i. al
Republicii Venezuela la București.

★
Vineri dimineața a sosit, intr-o
vizită în portul Constanța, navașcoală „Wilhelm Pieck" a Marinei
Populare a Republicii Democrate
Germane. în aceeași zi, conducătorul
marșului, însoțit de un grup de ofi
țeri germani, a făcut vizite protoco
lare primarului municipiului Con
stanța, locțiitorului- comandantului
Marinei Militare și comandantului
Institutului de marină. La Monu
mentul Victoriei din Constanța a fost
depusă o coroană de flori din partea
oaspeților.
(Agerpres)

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEII"

SATU MARE : Frumoase coincidențe
riî demografici înregistrați aici in
anul 1986 sînt dintre cei mai ridi
cați : natalitatea — 25,7 la mie,
sporul natural — 20 la mie. Indi
catori care se mențin în aceeași
înalți parametri și in acest an.
O frumoasă coincidență a făcut
ca si la maternitatea Spitalului ju
dețean Satu Mare să se înregistre
ze o cifră „rotundă" : nașterea
celui de-al 2 000-lea copil din acest
an. Este un băiețel dolofan și la
fel de frumos. (Octav Grumeza).

MARAMUREȘ : Cantități suplimentare de minereuri
Acționind sub semnul înaltei
răspunderi muncitorești, în spiritul
orientărilor și indicațiilor secreta
rului general al partidului, oa
menii muncii din industria minie
ră a județului Maramureș au li
vrat în acest an economiei na
ționale. peste sarcinile de plan,
488 tone plumb, 112 tone zinc,
616 tone cupru în concentrat, 115
tone pirită.
După cum ne-a informat tova-

rășul Nicolae Dicu, directorul ge
neral al Centralei minereurilor
Baia Mare, oamenii muncii din acest important domeniu de activi
tate depun eforturi stăruitoare
pentru dezvoltarea bazei de mate
rii prime, exploatarea și prelucra
rea unui volum sporit de minereuri
neferoase, creșterea gradului de
valorificare a metalelor din mine
reuri, intensificarea lucrărilor de
prospecțiuni și explorări geologice.
(Gheorghe Pârja).

ODORHEIU SECUIESC : înnoiri social-edilitare
O dată cu puternica sa dezvol
tare industrială. în perioada care
a trecut de la Congresul al IX-lea
al partidului, municipiul Odorheiu
Secuiesc cunoaște o înnoire fără
precedent și in domeniul socialedilitar. S-a construit și aici mult
și durabil. Au prins contur cartie
rele Spitalului, Republicii. Insulei,
Taberei, Beclean. In prezent se
înalță blocuri într-un nou ansam-

blu care va avea în final circa 2 000
apartamente, care se vor adăuga
celor circa 8 000 construite în ulti
mele două decenii. Tot aici s-au
construit școli și grădinițe, comple
xe comerciale și turistice, o autogară, un oficiu poștal cu centrală
telefonică automată, o sală a spor
turilor polivalentă, un spital cu
450 paturi, o policlinică și multe
altele. (Nicolae Sandru).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
O

nouă victorie românească la atletism

Proba feminină de 800 m din
cadrul concursului internațional de
atletism de Ia Helsinki, contind pen
tru „Marele Premiu — I.A.A.F.", a
fost cîștigată de Doina Melinte,
clasată pe primul loc cu timpul de
1’58”. Pe locurile următoare s-au
situat Christine Wachtel (R.D. Ger
mană) — 1’58” 60/100, Mitica Junghiatu (România) — 2’00”34/100,
Shireen Bailey (Anglia) — 2’01”54/100,
Gabriela Sedalkova (Cehoslovacia)
— 2’01”59/100 și Nlkolina Stereva
(Bulgaria) — 2’02” 09/100. In proba
feminină de săritură în lungime,
Vali Ionescu a ocupat locui doi, cu
6.92 m, fiind precedată de Helga
Radtke (R. D. Germană) — 6.97 m.
Alte rezultate : feminin : 400 m
garduri : Debbie Flintoff (Australia)
— 55”08/100 ; aruncarea suliței :

★
HANDBAL. Cea de-a 27-a ediție
a competiției internaționale masculi
ne de handbal „Trofeul Iugoslaviei"
s-a încheiat cu victoria selecționatei
U.R.S.S., urmată în clasamentul final
de formațiile Spaniei, Islandei și
R.D. Germane. In ultima zi a tur
neului : U.R.S.S. — Spania 23—23
(12—11) ; Islanda — R.D. Germană
27—24 (14—10).
VOLEI. In cadrul turneului inter
național masculin de volei de la
Sofia, selecționata orașului Bucu
rești a Întrecut cu scorul de 3—1
(13—15, 15—7, 15-fl, 15—9) echipa

• Domnișoara
Aurica :
STUDIO
(59 53 15) - 19,30
• Jandarmul
și
jandarmeritele :
GIULEȘTI (17 55 46) — 9: 11 : 13; 15,15:
17,30; 19.30. VOLGA (79 71 26) — 9; 11;
13: 15; 17; 19
• Medalion Alain Delon : 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
• Omagiu romanței — Ioana Radu :
CULTURAL (83 50 13) — 20,15
• Mari regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) — 9, 11.30;
14,15; 17;
19,45

Petra Felke (R.D. Germană) —
68.12 m ; săritura in înălțime : Stefka
Kostadinova (Bulgaria) — 2,00 m ;
100 m : Anelia Nuneva (Bulgaria) —
ll”17/100 ; masculin : 10 000 m :
Wodajo Bulti (Etiopia) — 27’29”41/100
(cea mai bună performanță mondială
a sezonului) ; 800 m : Jose-Luis
Barbosa (Brazilia) — l’44”66/100 ;
400 m : Gabriel Tiacoch (Coasta de
Fildeș) — 45”44/100 ; 400 m garduri :
Edwin Moses (S.U.A.) — 49”08/100 ;
aruncarea greutății : Werner Gunthoer (Elveția) — 22,47 m ; săritura
in
lungime :
Robert
Emmian
(U.R.S.S.) — 8,30 m ; 3 000 m obsta
cole : Fethi Baccoucha (Tunisia) —
8T5”07/100 ; 1 milă : Said Aouita
(Maroc) — 3’46” 76/100 ; 110 m gar
duri : Foster (S.U.A.) — 13”58/100.

*
*
orașului Cairo. Alte rezultate:
Moscova — Varșovia 3—0 (15—10,
15—12, 15—8) ; Sofia — Belgrad 3—0
(15—10, 15—4, 15—4).
NATAȚIE. Cu prilejul campiona
telor de natație ale R.F. Germania,
ce se desfășoară la Sindelfingen, în
seriile probei masculine de 100 m
fluture, Michael Gross a stabilit cea
mai bună performanță mondială a
sezonului : 54”15/100.

TENIS. Finala probei feminine din
cadrul turneului internațional de
tenis de la Wimbledon se va disputa

• Perlmbaba, zina bună :
DOINA
(16 35 38) - 9; II: 13
• Program special pentru tineret :
DOINA (16 35 38) - 15: 17; 19
• Old Shatterhand : LUCE A^Awr,
(15 87 67) — 9: 11,15: 13,30: 15,45: 18 : 20

teatre
• Teatrul Mic (14 70 81) :
Amurgul
burghez — 18.30
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03,

Președintele Statelor Unite ale America
CASA ALBA
Cu prilejul Zilei independenței Statelor Unite ale Amerlcii. îmi face
plăcere să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de fericire
personală, de prosperitate și pace pentru poporul american.
îmi exprim convingerea că, prin eforturi comune, relațiile româno-americane se vor dezvolta în continuare pe multiple planuri. în avantajul am
belor popoare, al cauzei păcii, destinderii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

★

Viața economico-socială
a localităților patriei
In urmă cu doi ani s-a dat in fo
losință în comuna Turț. județul
Satu Mare, un modern edificiu al
sănătății, o secție de spital cu 50
locuri (interne, pediatrie, materni
tate) aparținînd de spitalul orășe
nesc Negrești-Oaș. Exact la îm
plinirea celor doi ani de exis
tentă a edificiului s-a înregistrat
si venirea pe lume 'a celui 'de-al
400-lea copil. Este o fetiță sănă
toasă si... frumoasă' ca toți copiii.
După cum am aflat de la dr. An
drei Antal, șeful secției, indicato-

Domnului RONALD REAGAN

între Martina Navratilova și Steffi
Graf. în semifinale. Navratilova a
învins-o cu 6—2. 5—7, 6—4 pe Chris
Evert, iar Graf a dispus cu 6—0, 6—2
de Pam Shriver.
ȘAH. în runda a 8-a a turneului
interzonal de șah de la Subotița. Tal
a ciștigat la Zapata, Smislov a pierdut
la Popovici și Hamad la Ribli. Parti
dele Speelman — Marianovici și
Rodriguez — Cernin s-au încheiat
remiză. In clasament conduc Tal
(U.R.S.S.) șl Speelman (Anglia) —
cu cite 6 puncte.

TIR. Proba feminină de pistol CU
aer comprimat din cadrul concursu
lui internațional de tir de la Mosco
va a fost cîștigată de Marina Dobranceva (U.R.S.S.) — cu 484 puncte.
Anișoara Matei (România) s-a clasat
pe locul 5 — cu 475,3 puncte.
CICLISM. Prima etapă a Turului
ciclist al Franței, disputată pe cir
cuit în Berlinul occidental, a fost
cîștigată de olandezul Nico Verhoven (105 km în 2h 11’33”). După
prolog și prima etapă, în clasamen
tul general conduce polonezul Lech
Piasecki. urmat la 18’’ de belgianul
Patrick Verschueren.
ATLETISM. Proba de săritură cu
prăjina din cadrul concursului inter
național de atletism de la Norrkoeping (Suedia) a revenit sportivului
sovietic Serghei Bubka, cu perfor
manța de 5.80 m. Prezent în concurs,
suedezul Patrick Sjoeberg, cel care
in urmă cu trei zile stabilise un nou
record mondial la săritura în înăl
țime cu 2,42 m. a terminat învingă
tor cu un rezultat modest : 2,20 m.

sala Magheru) : Ris șl pllns — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Iarna cînd au murit can
gurii — 19
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se
pare că mă-nsor — 19 ; (sala Grădina
Boema) : Artiștii și Boema — 19,30
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
și totuși o mare iubire — 18.30
• Teatrul „Țăndărică" (Grădina de
vară, salonul păpușii. Calea Victo
riei, 107) : Dana și leul — 11
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Pe sub cetini, la
izvoare — 18

în fiecare an, la 4 iulie, poporul
american sărbătorește Ziua inde
pendenței.
Semnarea, la 4 iulie 1776, a De
clarației de independentă a S.U.A.
a intrat în istorie ca o expre
sie a recunoașterii dreptului im
prescriptibil al fiecărui popor la
autodeterminare, la dezvoltare li
beră și suverană. Tocmai afir
marea clară a acestui drept,
victoria poporului din această fostă
colonie britanică au făcut ca suc
cesul revoluției americane să aibă
un puternic ecou.
In perioada de după proclamarea
independenței, poporul american a
obținut rezultate de seamă, S.U.A.
situîndu-se astăzi pe locuri de frun- '
te in lume pe planul dezvoltării
economice și tehnico-științifice.
Deși s-au scurs mai bine de
două secole de la evenimentele
memorabile de la 4 iulie 1776, idea
lurile care i-au inspirat pe pionie
rii luptei de emancipare a poporu
lui american, ca și îndemnurile
primului președinte al Statelor
Unite, George Washington, iși păs
trează întru totul actualitatea :
„Respectați echitatea și dreptatea
față de toate țările. Promovați pa
cea și armonia cu toți".
Relațiile româno-americane au,
cum se știe, o îndelungată tradiție,
încă la puțină vreme după consti
tuirea statului național român, în
tre țara noastră și S.U.A. s-au sta
bilit raporturi consulare, pentru
ca, ulterior, după cucerirea inde
pendenței de stat a României, să
se statornicească relații diplomati
ce, punîndu-se, astfel, bazele unor
tradiționale legături prietenești.
Spre satisfacția reciprocă, aceste
vechi legături și-au găsit în ulti
mele decenii temeiuri de am
plificare și adîncire pe multiple pla
nuri. Promovînd o politică de largă
deschidere, de colaborare cu toate
statele lumii, în spiritul principii
lor coexistenței pașnice, participind activ la schimbul mondial de
valori materiale și spirituale.
România socialistă a manifestat și

manifestă o preocupare activă pen
tru dezvoltarea continuă a rapor
turilor, pe diferite planuri, dintre
România și Statele Unite,
In extinderea și diversificarea
colaborării româno-americane pe
tărîm politic, economic, tehnicoștiințific, cultural o însemnătate
deosebită au avut-o dialogurile la
nivel înalt, acordurile și documen
tele încheiate cu aceste prilejuri,
între care „Declarația comună a
președinților României și S.U.A."
și „Declarația comună cu privire la
cooperarea economică, industrială
și tehnică". Aceste documente au
consemnat acordul comun asupra
principiilor de bază, permanente,
pe care trebuie să se întemeie
ze relațiile dintre România și
S.U.A. — respectarea strictă a su
veranității și independentei na
ționale, egalitatea deplină în drep
turi, neamestecul sub nici o formă
în treburile interne, avantajul re
ciproc, dreptul fiecărui stat de
a-și alege liber sistemul politic și
social. Ășa cum atestă experiența
comună de pînă acum, ca și în
treaga dezvoltare contemporană,
numai relațiile întemeiate pe ase
menea principii, statornicite pe o
bază stabilă și de durată, fără nici
un fel de obstacole, sînt în măsură
să asigure o colaborare rodnică,
avantajoasă între state, în confor
mitate cu cerințele progresului ge
neral.
In acest spirit, România este hotărîtă ca și pe viitor să dezvolte
raporturile cu S.U.A., exprimîndu-și speranța că, acționîndu-se în
conformitate cu normele legalității
internaționale, de stimă și respect
între state independente și suvera
ne, cu acordurile și înțelegerile
bilaterale existente și în condiții
de deplină egalitate, relațiile româ
no-americane se vor amplifica.
Fără îndoială, dezvoltarea pe o
asemenea bază a colaborării cores
punde pe deplin intereselor celor
două popoare, ca și intereselor
cauzei păcii și înțelegerii în în
treaga lume.

RĂSFOIND
PRESA STRĂINĂ
_____ ■ -___________________________________ o
„LE POINT":

AFRICA: Motive ale stagnării
Continentul african este cel mai
sărac din lume. Deși în Africa există
terenuri fertile, sărăcia populației se
accentuează pe măsură ce mediul
inconjurător se deteriorează.
Acum 20 de ani, specialiștii in do
meniul dezvoltării și opinia publi
că mondială au considerat aproape
ireversibilă „tragedia Asiei", iar
Africii, eliberată cam atunci de do
minația colonială, 1 se prezicea, dim
potrivă, un viitor înfloritor. Și iată,
recent, India a semnat un acord de
export de griu, Thailanda vinde
orez, iar Indonezia iși asigură din
producție proprie grînele. In 20 de
ani, populația Asiei a crescut cu 30
la sută, dar, în același timp, pro
ductivitatea pe locuitor s-a mărit cu
20 la sută. în Africa neagră, dimpo
trivă, productivitatea pe locuitor a
scăzut în ultimii 15 ani cu 20 la
sută.
Care sint cauzele actualei stag
nări africane și, ca urmare, ce căi
și metode sint necesare pentru re
dresarea situației ? Fără îndoială, in
ultimele două decenii, seceta din
Africa a fost mai puternică decît în
precedenții 20 de ani. Dar dacă prin
secetă putem explica fluctuații la
nivelul producției, ea nu poate ex
plica reducerea sistematică a pro
ducției agricole de-a lungul a aproa
pe un sfert de secol, independent
de căderea sau nu a ploilor. Urmări
mai distrugătoare decît seceta le au,
adesea, conflictele armate.
Exportul de produse alimentare al
țărilor africane — calculat pe lo
cuitor — este în prezent mai mic
decît in 1970, iar în unele cazuri
decit in 1960. Africa și-a pierdut în
prezent o mare parte din pozițiile

deținute pe piața Asiei sau Amerlcii
Latine. Cel mai ilustrativ exemplu
este uleiul de palmier. In 1965, Afri
ca deținea 73 la sută din producția
mondială la acest articol, iar în 1980
— 27 la sută. In prezent, 68 la sută
din producția mondială de ulei de
palmier îi revine Asiei.
Africa este prinsă intr-un păien
jeniș din care cu greu poate ieși.
Din 1960, producția alimentară pe lo
cuitor s-a redus in Africa neagră cu
20 la sută. Cu această producție, pe
de o parte, nu poate fi hrănită
populația, iar, pe de altă parte, nu
există posibilități de influențare a
prețurilor materiilor prime, nu poate
fi obținută valută pentru importul
alimentelor necesare. Răminerea in
urmă in domeniul agriculturii se
poate explica prin diverse cauze.
Dar, potrivit specialiștilor, „în ce
privește nivelul mecanizării agricul
turii, Africa neagră se poate com
para acum cu Europa în anul zero
al erei noastre".
Apoi mai există și problema da
toriilor externe. Deși cauza acestor
datorii este aceeași ca în cazul Ame
rica Latine, Africa are unele carac
teristici speciale. E drept că pe con
tinent există două mari categorii de
țări : într-una din ele intră statele
cele mai sărace și lipsite de resurse
naturale și care pot împrumuta sume
doar de la țări occidentale și nu de
la bănci particulare ; în cealaltă se
includ statele care dispun de oarecari resurse naturale și care pot be
neficia de credite și din partea unor
institute financiare particulare. Pen
tru aceste țări, scăderea prețurilor
la petrol și alte materii prime con
stituie lovituri dureroase.

„LE FIGARO":

Uraniu din apa de mare
Japonezii au obținut primul eșan
tion de uraniu extras din apa de
mare. Această „premieră" mondială
pe plan tehnologic a fost realizată
in uzina experimentală din Nio, oraș
situat la sud-vest de Tokio. Este
vorba despre prima încercare de a
profita de pe urma unei particulari
tăți naturale a planetei noastre, ma
rea constituind cel mai bogat zăcâmînt de materii radioactive aflat la
dispoziția omului.
Pare greu de crezut, dar oamenii
de știință evaluează la 4 miliarde
de tone masa de uraniu diluat în
apele tuturor mărilor globului. Apriorl, este vorba de o adevărată
„comoară" în comparație cu rezer
vele din minele terestre, care -se
pare că nu depășesc cinci milioane
de tone, potrivit celor mai optimiste
evaluări.
Din păcate, extragerea uraniului
din apa de mare comportă o proble
mă. și anume extrema diluare a aces
tuia. Trebuie tratați un miliard de
atomi din acest lichid deosebit de
complex, care este apa oceanului,
pentru a obține doar trei atomi de
uraniu. Se știe că în stare naturală
acest minereu este compus el însuși
în proporție de 99,3 la sută dintr-un
izotop (uraniu 238), neutilizabil direct
în centralele nucleare actuale, și se
poate deci lesne inchipui amploarea
sistemului de filtrare care trebuie
folosit înainte de a putea fi exploa
tată „comoara" existentă in apa de
mare.
După mai multi ani de experiențe,
japonezii au reușit să obțină doar
citeva centigrame de uraniu în urma
unor procese chimice deosebit de
complexe : particulele de uraniu pre
zente in apa oceanului au fost fixa
te mai intii cu ajutorul unui acid pe
bază de oxid de titan, apoi, într-o
a doua fază, au fost separate de aci
dul respectiv, pentru a fi captate în
tr-un prim strat, a cărui concentrație
era de 20 de părți per milion. Apoi,
această substanță a fost supusă unui

tratament complex de natură electrofizică, destinat să ridice concentrația
la un procent satisfăcător.
Abia la capătul acestei serii de
manipulări au obținut japonezii o
substanță exploatabilă, a cărei con
centrație in uraniu (aproximativ 0,3
la sută) era aproape identică cu a
zăcămintelor exploatate pe uscat. Cu
toate acestea, substanța trebuie încă
multă vreme să fie tratată exact ca
minereul terestru. înainte de a se
putea dispune de produsul rafinat,
adică de un concentrat care permite
fabricarea combustibilului folosit in
centralele nucleare și care este îm
bogățit în proporție de trei la sută
cu izotopul 235.
Ideea exploatării uraniului din
apele oceanului a fost avută in ve
dere, încă din anii ’70, și de Franța,
care însă, aidoma celorlalte țări in, dustrializate, cu excepția Japoniei, a
abandonat acest gen de cercetări. Ele
fuseseră lansate într-o perioadă în
care dezvoltarea previzibilă a indus
triei nucleare lăsa să se întrevadă
epuizarea minereurilor terestre în
jurul anului 2005. între timp, lucru
rile s-au schimbat ; aproape peste
tot în lume, dezvoltarea energiei
atomice a fost mai puțin rapida decît
s-a prevăzut inițial. în plus, desco
perirea unor noi zăcăminte cu un
procent deosebit de mare a anulat
neliniștile provocate de o eventuală
epuizare a stocului de uraniu înain
te de sfîrșitul secolului viitor. Iată
de ce țările industrializate, exceptînd
Japonia, nu mai sînt interesate, cel
puțin deocamdată, în extragerea
uraniului din apele oceanelor.
Potrivit opiniei specialiștilor, mo
tivul pentru care japonezii au per
severat in extragerea uraniului din
apele oceanelor este legat de faptul
că această țară a fost întotdeauna
interesată in exploatarea resurselor
mării. Pe termen lung, perspectivele
unei asemenea metode pot fi insă
promițătoare nu numai pentru ei, ci
și pentru alte țări.
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Vizita primului ministru al guvernului român
in R. A. Egipt
începerea convorbirilor oficiale
CAIRO 3 (Agerpres). — La Cairo
au început convorbirile oficiale din
tre primul ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dâscălescu, și pri
mul ministru al Republicii Arabe Egipt, Atef Mohamed Naguib Sedki.
Convorbirile au evidențiat faptul că
la baza dezvoltării raporturilor româno-egiptene se află înțelegerile
convenite la cel mai înalt nivel, re
zultatele dialogului rodnic dintre
președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Mohamed Hosni Muba
rak. In acest context, s-a subliniat
că frecventele întîlniri dintre cei doi
șefi de stat, la București și Cairo, au
așezat pe o bază trainică raporturile
prietenești dintre România și Egipt,
conferindu-le durabilitate, perspec
tivă și dinamism, în deplină concor
dantă cu interesele și aspirațiile po
poarelor român și egiptean, cu cauza
păcii ș.i colaborării în lume.
Prim-miniștrii au subliniat impor
tanta deosebită pe care cele două
guverne o acordă intensificării și adîncirii raporturilor de prietenie și
colaborare, îndeosebi pe plan eco
nomic.
,
în centrul convorbirilor s-a aflat
analiza stadiului relațiilor bilatera
le, apreciindu-se că s-au obținut, în
ansamblu, rezultate pozitive prin
diversificarea schimburilor comer
ciale și realizarea în comun a unor
importante obiective economice. Au

fost examinate posibilitățile concre
te pentru încheierea unor contracte
de lungă durată, care să dea stabi
litate și perspectivă relațiilor comer
ciale dintre cele două țări.
Exprimînd satisfacția comună pen
tru modul în care au fost finalizate
unele acțiuni importante de coope
rare industrială, cei doi prim-miniștri au abordat domeniile concrete în
care poate fi extinsă, pe mai depar
te, această modalitate de conlucrare
reciproc avantajoasă. A fost evi
dențiată posibilitatea inițierii unor
noi acțiuni de cooperare într-o serie
de domenii de interes comun. Cei
doi premieri au afirmat hotărîrea
guvernelor lor de a depune toate
eforturile pentru lărgirea domeniilor
de conlucrare reciproc avantajoasă,
pentru finalizarea în cele mai bune
condiții a acțiunilor de cooperare
convenite.
în cursul convorbirilor, desfășura
te într-un spirit constructiv, de
stimă și înțelegere, cei doi primminiștri s-au informat reciproc în
legătură cu unele preocupări actuale
ăle guvernelor român și egiptean pe
planul construcției economice și so
ciale. Totodată, s-a făcut un schimb
de vederi asupra unor- probleme
internaționale actuale.
La convorbiri au participat persoa
ne oficiale române și egiptene. Con
vorbirile continuă.
'
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încetarea cursei înarmărilor
Pentru o Europă fără arme nucleare
BONN 3 (Agerpres). — O de
monstrație pentru pace a avut loc
în orașul Koln la care au luat par
te ofițeri și angajați civili ai for
țelor armate vest-germane. în ca
drul unei adunări, voțbitorii au
subliniat necesitatea traducerii în
viată a propunerilor de eliminare a
rachetelor cu rază medie și scurtă
de acțiune, aceasta reprezentînd un
prim pas pe calea edificării unei
Europe libere de arme nucleare.
Participanții au cerut, de asemenea. crearea în centrul Europei a
unui coridor liber de arme nu
cleare, ca și a unei zone libere de
arme chimice. Ei s-au pronunțat,
totodată. împotriva militarizării
spațiului cosmic.

BONN 3 (Agerpres). — Președin
tele Partidului Social-Democrat
din R. F. Germania, Hans-Jochen
Vogel, s-a pronunțat în favoarea
încheierii cît mai urgente a acor
dului cu privire la rachetele nu
cleare cu rază medie de acțiune
din Europa, pentru lichidarea fo
coaselor nucleare americane cu
care sînt dotate rachetele „Pershing-1 A" de care dispune Bundeswehrul. într-o alocuțiune rosti
tă la Koblenz, el a relevat necesi
tatea reducerii însemnate a arse
nalelor nucleare strategice și a cri
ticat planurile americane cu pri
vire la așa-numitul război al ste
lelor.

î
MADRID 3 (Agerpres). — Gu
ț vernul
Spaniei consideră deosebit

ț
Ordonez. într-un discurs rostit Ia
Madrid, el a menționat că un ase
menea acord este în folosul secu î

ț
î

rității și consolidării procesului de
destindere pe continentul nostru.
Francisco Fernandez Ordonez a
subliniat că dezarmarea constituie
una dintre prioritățile politicii
Spaniei pe plan extern.

\

\
\
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„0 șansă istorică"
BERLIN 3 (Agerpres). — R. D.
Germană se pronunță pentru folo
sirea șansei istorice de a se ajun
ge la un acord privind eliminarea
rachetelor nucleare cu rază medie
și se opune în mod hotărit creării
și acumulării în continuare de noi
obstacole in această problemă — a
declarat, în cadrul unei conferințe
de presă, purtătorul de cuvînt al
Ministerului Afacerilor Externe al
R.D.G.. citat de agenția A.D.N. El

a apreciat, totodată, că propunerile
americane ca toate rachetele ope
rativ-tactice sovietice să fie distru
se, în timp ce focoasele nucleare
americane destinate rachetelor
„Pershing-1 A“ ce aparțin armatei
vest-germane ar urma să rămină
intacte, nu reprezintă o abordare
favorabilă convorbirilor asupra de
zarmării. fiind contrare principiu
lui securității egale.

Grecia se va pronunța printr-un referendum
asupra problemei bazelor militare străine
,
ț
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ATENA 3 (Agerpres). — O adu
nare de protest împotriva prezentei
bazelor americane pe pămintul
Greciei, care s-a încheiat cu un
marș în fata sediului parlamentului, s-a desfășurat la Atena. La acțiune au luat parte foști membri ai
mișcării de rezistentă din această
tară, deputați. personalități ale
viefii științifice, reprezentanți ai

organelor administrative și membri
ai diverselor organizații de tineret.
Președintele Comitetului national
elen pentru desființarea bazelor
militare străine, prof. Marios Nikolanikos, a cerut organizarea fără
întlrziere a referendumului anunțat
de premierul Andreas Papandreu
in privința bazelor militare americane de pe teritoriul Greciei.

ÎNCHEIEREA convorbirilor
SOVIETO-INDIENE

Declarațiile secretarului general al U.N.C.T.A.D.
GENEVA 3 (Agerpres). — Secre
tarul general al Conferinței O.N.U.
pentru Comerț și Dezvoltare
(U.N.C.T.A.D.), Kenneth Dadzie, a
calificat drept „îngrijorătoare" ac
tuala situație economică internațio
nală care se caracterizează, după
părerea sa, printr-o încetinire a rit
mului de dezvoltare. într-o confe
rință de presă, organizată la Gene
va, relatează agenția China Nouă, el
a arătat că, dacă această situație va
continua, există pericolul ca omeni
rea să fie confruntată cu o recesi
une și mai profundă. în context, el
a adresat un apel internațional pen
tru a se întreprinde acțiuni urgente
în lupta împotriva sărăciei și șo
majului.
Totodată, K. Dadzie a apreciat că
protecționismul și o serie de alți

Povara datoriei externe — frînâ in calea

progresului economic și social
Studii ale O.N.U. despre situația existentă în țările
în curs de dezvoltare

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres).
— Povara datoriei tarilor africane
in curs de dezvoltare, care atinge
în prezent 200 miliarde dolari, con1
stituie o frină în calea progresului
economic si social al statelor de pe
acest continent — se arată în studii
recente elaborate de agenții ale Na
țiunilor Unite si experți în proble
me de economie mondială, citate de
agenția A.D.N. Faptul că unele state
îndatorate sînt nevoite să sacrifice
nînă la 60 la sută din veniturile
realizate la export pentru plata ser
viciului datoriei a creat o situație
alarmantă, agravată de politica de
spoliere promovată de țările credi
toare si de reducerea preturilor ma
teriilor prime pe piețele internațio
nale.
în plus — asa cum arată un ra
port al Comisiei Economice a O.N.U.
pentru Africa — se constată o in
tensificare a absorbirii unor uriașe
resurse umane si financiare ale con
tinentului. prin intermediul corpo
rațiilor transnaționale care operează
în aceste țări. Solutionarea radicală
a acestor probleme reclamă restruc
turarea relațiilor economice interna
ționale. pe baze echitabile, conco

MOSCOVA 3

mitent cu eliberarea unor fonduri
irosite în prezent în scopuri militare
si care ar putea fi canalizate spre
înfăptuirea programelor de dezvol
tare.

CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager
pres). — Criza economică severă și
datoria externă uriașă, de circa 400
miliarde de dolari, au făcut ca Ame
rica Latină să devină o regiune unde
șomajul a atins proporții îngrijoră
toare. După cum relevă agenția Taniug. din cele 125 milioane de per
soane ante de muncă. 80 de milioa
ne practic somează. Din totalul șo
merilor existenti în lume. 65 la sută
se află în America Latină, anunța
recent Organizația Regională Interamericană a Muncii (O.R.I.T.). Cele
mai afectate țări sînt Haiti. Costa
Rica si Bolivia, urmate de Brazilia
și Mexic.
Tînăra generație constituie catego
ria în rîndul căreia se înregistrează
cel mai ridicat nivel al șomajului —
34 la sută (totalul șomerilor fiind de
40 de milioane). Estimările arată că,
pină în anul 2025. numărul tinerilor
fără un loc de muncă ar putea ajunge la 100 milioane.

(Agerpres). —

La

Moscova s-au încheiat convorbirile
dintre Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., și primul
ministru al Indiei, Rajiv Gandhi.
Interlocutorii au abordat aspecte ale
actualității internaționale. îndeosebi
legate de securitatea celor două sta
te. precum și probleme ale relațiilor
bilaterale, relatează agenția T.A.S.S.
Mihail Gorbaciov și Rajiv Gandhi
au semnat Programul complex pe
termen lung de ■ colaborare tehnicoștiințifică între U.R.S.S. și India.

factori constituie cauze directe ale
încetinirii ritmului de creștere eco
nomică în țările în curs de dezvol
tare, determinînd o reducere a veni
turilor lor. care se adaugă la difi
cultățile create de povara datoriilor
externe.
Singura modalitate eficientă pen
tru intensificarea comerțului și
dezvoltării internaționale o consti
tuie extinderea colaborării multila
terale, a spus secretarul general al
U.N.C.T.A.D. El și-a exprimat spe
ranța că viitoarea conferință a acestei organizații va adopta măsurile
necesare pentru realizarea unor acorduri de natură să ajute țările în
curs de dezvoltare să obțină pro
grese în interesul cooperării multi
laterale, al dezvoltării comerțului și
economiei mondiale.

ROMA
Simpozion

omagial

ROMA 3 (Agerpres). — La Campidoglio — sediul municipalității din
Roma — si la Academia Română
din Roma s-au desfășurat lucrările
simpozionului „Getica", dedicat ope
rei marelui istoric sl arheolog ro
mân Vasile Pârvan. în luările de
cuvînt — printre vorbitori s-au aflat
Maria Racioppi. președinta asociației
„L’Espressione latina", prof. Davide
Nardoni. de la Universitatea din Casșino, Virgil Cândea, secretarul Asocia
ției „România" — au fost relevate ro
iul și contribuția lui Vasile Pârvan,
fondator al Școlii române din Italia, la
dezvoltarea relațiilor româno-italiene, precum și momente principa
le din istoria poporului român. La
sediul Academiei Române din Roma
a fost prezentată, de asemenea, ex
poziția omagială „Vasile Pârvan".
Manifestările au fost încheiate cu
programe artistice la care si-au dat
concursul cvartetele .,Fidelis" . al
Conservatorului „Ciprian Porumbescu“ si „Serioso" al Filarmonicii de
stat „George Enescu". Televiziunea
italiană (RAI-1) a prezentat o emi
siune dedicată simpozionului „Ge
tica".

î
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e scurt

nu sînt negociabile"
Declarațiile noului președinte al Consiliului Permanent al O.S.A.

WASHINGTON 3 (Agerpres). —
America Latină și-a asumat astăzi
responsabilitățile sale istorice și
caută soluții proprii, conforme drep
tului internațional la problemele
sale, a declarat Carlos Tunnerman,
reprezentantul Republicii Nicaragua,
care a preluat pe perioada urmă
toarelor trei luni președinția Consi
liului Permanent al Organizației
Statelor Americane (O.S.A.).
Un exemplu edificator in acest
sens, a spus reprezentantul nicaraguan, îl constituie activitatea Grupu
lui de la Contadora, ale cărui efor
turi au izbutit să evite un război în
America Centrală.

Subliniind că „suveranitatea și
dreptul la dezvoltare ale popoarelor
din America Latină și Caraibi , nu
sint negociabile
.
**
Carlos Tunnerman
a afirmat că „respectarea deplină a
principiilor și normelor Cartei
O.S.A., intre care soluționarea prin
mijloace pașnice a diferendelor și
neintervenția în problemele interne
ale altor state, ar ajuta la depășirea
crizei centroamericane și asigurarea
unei păci juste, durabile și demne
în regiune. Pacea în America Cen
trală cere hotărîre patriotică, res
pectarea intereselor noastre suve
rane șl responsabilitate istorică
,
**
a
spus Carlos Tunnerman.

Consiliul Permanent al O.S.A. dezaprobă amestecul
în treburile interne ale Republicii Panama
.
l
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reduse, pe promovarea unui dialog
sincer și deschis.
Că o asemenea cerință răspunde
unor necesități obiective o demon
strează o serie de evenimente re
cente de pe continent, un șir de ini
țiative constructive, care provin,
deopotrivă, din sudul, din nordul, ca
și din centrul Europei.

în acest cadru, opinia publică din
țara noastră a luat notă cu interes
de propunerea Iugoslaviei privind
organizarea unei întîlniri a miniș
trilor de externe ai statelor balca
nice, consacrată unui schimb de pă
reri asupra căilor de dezvoltare a
relațiilor între țările peninsulei, de
consolidare a securității și colabo
rării în toate domeniile în care este
posibil acest lucru.

emnificative sint evoluțiile din
zona noastră geografică — Bal
canii. Așa cum este știut, por
nind de la ansamblul situației exis
tente aici, de la exigențele perma
nente ale păcii și conlucrării, atît pe
plan regional, cît și global. Româ
nia s-a pronunțat si se pronunță con
stant pentru transformarea Pe
ninsulei Balcanice intr-o zonă a în
țelegerii și bunei vecinătăți, a priete
niei și colaborării, fără arme nu
cleare și chimice, fără baze militare
străine. Realizării acestui țel Româ
nia i-a consacrat numeroase inițiative,
între care cunoscuta propunere a
președintelui Nicolae Ceaușescu —
reafirmată în repetate rînduri — pri
vind organizarea unei reuniuni la ni
vel înalt a statelor balcanice, ca mo
dalitate superioară a conlucrării re
gionale, își păstrează deplina actuali
tate. în optica tării noastre, o aseme
nea întîlnire ar urma să discute an
samblul situației și colaborării din
regiune, să stabilească noi căi și mij
loace de promovare a raporturilor de
cooperare, prietenie și bună vecină
tate. să favorizeze trecerea la trans
formarea Balcanilor într-o zonă de
paoe și înțelegere, liberă de arme
nucleare și chimice, de baze mili
tare străine. Conform poziției sale
principiale, tara noastră a salutat și
salută, în același timp, demersurile
similare ale altor state balcanice,
participă activ la concretizarea su
gestiilor vizind dezvoltarea raportu
rilor din regiune, întărirea priete
niei și bunei vecinătăți.

rezintă interes evoluțiile privind
centrul continentului. Se cu
vine să amintim în primul
rînd, în acest sens, propunerea
adresată de guvernele R.S. Ce
hoslovace și R.D. Germane guvernu
lui R.F.G. de a înoepe, fără întîrziere, convorbiri privind crearea in
Europa centrală a unui culoar liber
de arme nucleare, avînd lărgimea
de 150 de km de o parte și de oealaltă a liniei de demarcație dintre
aceste state. Potrivit principiilor
care trebuie să se afle la baza unui
asemenea coridor, aprobate in co
mun de Partidul Socialist Unit din
Germania și Partidul Social-Demo
crat din R.F.G., după o perioadă de
trei ani de la crearea coridorului ar
urma să aibă loc negocieri privind
extinderea sa, astfel îneît acesta să
devină o zonă centrală europeană
liberă de arme nucleare. în acest
scop, cele două partide au lansat
un apel către toate guvernele din
Est și Vest, care mențin forțe ar
mate în coridorul avut în vedere,
cu scopul începerii de negocieri
asupra creării cît mal curînd posi
bil a unui astfel de coridor. La re
centa consfătuire a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, ță
rile membre au ținut să precizeze că
din zona denuclearizată de-a lungul
liniei de contact dintre Tratatul de
la Varșovia și N.A.T.O., cu lățimea
de 300 km (cite 150 km de fiecare
parte), propusă de R.S.C. și R.D.G.
ar urma să fie retrase, pe bază de
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VARȘOVIA 3 (Agerpres). — în
zilele de 1—3 iulie 1987. la Varșovia
a avut loc intîlnirea președinților de
parlamente din statele participante
la Tratatul de la Varșovia de priete
nie. colaborare si asistentă mutuală.
La întîlnire au luat parte : Stanko
Todorov.
președintele
Adunării
Populare a Republicii Populare Bul
garia. Alois Indra, președintele Adu
nării Federale a Republicii. Socialiste
Cehoslovace. Horst Sindermann. pre
ședintele Camerei Populare a Repu
blicii Democrate Germane. Roman
Malinowski, mareșalul Seimului Re
publicii Populare Polone. Nicolae
Giosan. președintele Marii Adunări
Naționale a Republicii Socialiste
România. Istvan Sarlos, președintele
Adunării de Stat a Republicii Popu
lare Ungare. Lev Tolkunov. preșe
dintele Sovietului Uniunii al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.
La întîlnire au fost abordate pro
bleme privind participarea parlamen
telor 'la adincirea colaborării dintre
țările respective, la activizarea și
sporirea eficientei acesteia, tinînd
seama de particularitățile actuale
ale dezvoltării fiecărei țări socialiste.
Președinții parlamentelor au efec
tuat un schimb reciproc de informa
ții sl experiență cu privire la acti
vitatea desfășurată în țările lor. în
dreptată spre accelerarea dezvoltării
economiqo-sociale. promovarea si aplioarea largă a progresului științific
si tehnic, ridicarea continuă a nive
lului de trai material si spiritual al
poporului, adîncirea democrației so
cialiste. ceea ce corespunde pe de
plin telurilor construcției socialiste.
Ei au subliniat că dezvoltarea conti
nuă a țărilor socialiste creează noi
posibilități pentru promovarea co
laborării reciproc avantajoase dintre
ele. pentru dezvoltarea relațiilor cu
toate statele lumii, contribuie la
creșterea influentei și prestigiului so
cialismului. în lume.
A fost relevată însemnătatea spri
jinirii de către parlamente a înde
plinirii planurilor de colaborare eco
nomică dintre țările membre ale
Consiliului de Ajutor Economic Reci
proc, a Programului complex al pro
gresului tehnico-științific al țărilor

ILE DE PRESA

WASHINGTON 3 (Agerpres). —
Consiliul Permanent al Organizației
Statelor Americane (O.S.A.), întru
nit in sesiune extraordinară la Was
hington, a adoptat la propunerea a
10 țări latino-americane, membre
ale O.S.A., o rezoluție în care critică
politica S.U.A. fată de Republica
Panama, apreciind că aceasta repre
zintă un amestec în treburile in
terne ale acestui stat. Sesiunea con
siliului s-a desfășurat la cererea
Republicii Panama, care a solicitat
protecția O.S.A. fată de „politica

intervenționistă a S.U.A.
.
**
în favoa
rea proiectului de rezoluție au vo
tat 17 țări membre, 13 s-au abținut
și doar delegația S.U.A. a votat îm
potrivă.
Majoritatea țărilor membre ale
O.S.A. au respins practica S.U.A. de
amestec în treburile interne ale sta
telor latino-americane, deseori sub
auspiciile formale ale O.S.A. Este
pentru prima oară în istoria sa cînd
Consiliul Permanent adoptă o ast
fel de rezoluție, notează agențiile
internaționale de presă.
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PLENARA C.C. AL P.M.S.U. La
Budapesta s-au desfășurat lucră
rile plenarei C.C. al P.M.S.U. Au
fost examinate și aprobate propuneri referitoare la programul de
dezvoltare social-economică a tării.
Lucrările plenarei, informează agentia M.T.I.. au fost prezidate de
Jânos Kădâr, secretar general al
Partidului Muncitoresc Socialist
Ungar.
consultări

soviețo-ame-

RICANE în legătură cu probleme
aflate pe agenda celei de-a 42-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.
Iși cu viitoarele forumuri interna
ționale în problemele dezarmării
au avut loc la Moscova, informea
ză T.A.S.S.
'

I
I

CONVORBIRI. La Viena s-a în
cheiat o nouă, rundă de convorbiri
Iîn cadrul tratativelor cu privire la
reducerea trupelor si armamentelor
și măsuri adiacente în Europa cen
trală. Următoarea rundă de nego

Activitate spațială
MOSCOVA. Cosmonauții sovietici
Iuri Romanenko și Aleksandr Laveikin și-au încheiat a 21-a săptă
mână de activitate în spațiul extrate
restru. Ei au executat in această pe
rioadă diferite lucrări și experimente
tehnologice, științifice și medicale în
condițiile imponderabilității. Cosmo
nauts au consacrat ziua de vineri
montării unui aparat de orientare
după aștri și pregătirii unei insta
lații biotehnologice pentru experi
mente, relatează agenția T.A.S.S.
Starea sănătății celor doi cosmonauți
este bună.

Europa - un rol tot mai activ în înfăptuirea dezarmării și asigurarea păcii
(Urmare din pag. I)

Comunicatul Miluirii președinților de parlamente
din statele participante la Tratatul de la Varșovia

„Suveranitatea si dreptul la dezvoltare

Un acord în problema rachetelor — aport de seama
la cauza securității și destinderii pe continent

de importantă semnarea în acest
an a acordului dintre U.R.S.S. și
S.U.A. cu privire la lichidarea ra
chetelor nucleare cu rază medie de
acțiune și a celor operativ-tactice
de pe continentul european — a
ț declarat ministrul spaniol al rela
A țiilor externe. Francisco Fernandez

„Economia mondială confruntată
cu încetinirea ritmului de dezvoltare66

reciprocitate, toate armele nucleare
— munițiile nucleare, rachetele
operativ-tactice și tactice, artileria
atomică, avioanele purtătoare din
cadrul aviației tactioe de lovire,
precum și complexele de rachete
sol-aer, apte pentru utilizarea arme
lor nudeare.
Tot in această zonă geografică se
plasează și foarte recenta inițiativă
a unui alt stat socialist — R. P. Po
lonă, concepută ca un plan complex
de reducere a armamentelor și de
Întărire a încrederii în Europa cen
trală prin reducerea treptată a po
tențialelor nucleare și convențio
nale operative din regiunea care
delimitează cele două alianțe politico-militare opuse. Propunerea' se
referă la o zonă care cuprinde teri
toriile a nouă state : pe de o parte,
R.D.G., Cehoslovacia, Ungaria și
Polonia, iar, pe de alta. R.F.G., Bel
gia, Olanda, Luxemburg și Dane
marca. Planul are în vedere retra
gerea treptată a unor tipuri, con
venite de comun acord, de arma
mente nucleare operative și tactice;
retragerea treptată a unor tipuri de
armamente conventionale, care po
sedă o forță maximă de distrugere ;
operarea unor modificări în ce pri
vește caracterul concepțiilor mili
tare, astfel îneît ele să poată fi re
cunoscute reciproc ca fiind defensi
ve ; stabilirea unor măsuri de secu
ritate și de adîncire a încrederii,
care merg mai departe decît cele de
la Stockholm, precum și utilizarea
de mijloace naționale și internațio
nale eficiente de control, folosindu-se o largă supraveghere și in
specție la fața locului.

ași însemnați înainte s-au în
registrat, în acest din urmă
timp, și în procesul avind
drept scop să ducă la procla
marea nordului Europei ca refiune liberă de arme nucleare,
n prezent, toate țările nordice
s-au declarat dispuse să contrl-

P

buia la înfăptuirea acestui obiec
tiv. Ele s-au abținut să achizițio
neze armament atomic și s-au an
gajat să nu permită introducerea
acestui armament pe teritoriul lor.
' La ultima lor reuniune, de la Reyk
javik, miniștrii de externe ai Dane
marcei, Finlandei, Islandei, Norve
giei și Suediei au decis să creeze
un comitet interguvernamental în
sărcinat să elaboreze aspectele juri
dice complexe ăle denuclearizării
regiunii. O primă întîlnire a acestui
comitet a și avut loc la Helsinki,
prilej cu care au fost discutate te
zele de bază ale unui document
care se referă la zona denucleariza
tă. Concomitent cu demersurile la
nivel guvernamental, largi acțiuni
se desfășoară pe plan parlamentar.
Comisia interparlamentară a țărilor
nordice, organism ce reunește deputați din partea diverselor partide
din aceste state, a adoptat, chiar
zilele trecute, raportul definitiv în
problema creării unei zone denuclearizate în nordul continentului,
Acest document, apreciază unele
personalități politice din zonă,
are o mare însemnătate pentru
promovarea ideii unui Nord denuclearizat, consemnind punctele de
vedere ale comisiei privind aspec
tele fundamentale ale problemei. De
altfel, încă mai de mult comisia a
elaborat un proiect de tratat în zece
puncte care delimitează zona de
aplicabilitate a acestuia, obligațiile
statelor membre, cit și garanțiile

internaționale oe se cuvin a fi acor
date țărilor care aderă la tratat.
Dintre numeroasele luări de pozi
ție guvernamentale urmărind înde
părtarea prezenței militare străine
de pe teritoriul național se cuvin
evidențiate evoluțiile recente înregistrate la Atena și Madrid, Astfel,
al‘
Greciei
a
primul-ministru
~
declarat că orice viitor acord
privind bazele militare americane va fi supus unui referendum prealabil ăl întregului popor
grec. De asemenea, în cadrul con
vorbirilor hispano-americane în le
gătură cu reînnoirea statutului ba
zelor S.U.A., autoritățile spaniole au
cerut reducerea numărului de sol
dați americani de pe teritoriul țării,
ca și evacuarea a 72 de avioane
„F-16" de la baza de la Torrejon.
Toate aoeste inițiative și luări de
poziție constituie tot atîtea exem
ple ale gradului din ce în ce mai
mare de conștientizare a statelor
europene, ale înțelegerii necesității
ca fiecare dintre ele, indiferent de
mărime, poziție geografică, aparte
nență sau neapartenentă la alian
țele militare, să-și aducă întreaga
contribuție la progresul cauzei secu
rității și păcii pe continentul euro
pean și în lume, făcînd să prevaleze
ceea ce este în interesul tuturor po
edificarea
poarelor continentului ;
unei Europe a păcii, înțelegerii si
colaborării spre binele și progresul
comunității umane.

In acest spirit,
așa
.
... . cum _a _______
subliniat din
__ __
nou președintele
Nicolae Ceaușescu, România socialistă este pe deplin hotărită să-și con
tinue și de acum incolo eforturile stăruitoare îndreptate spre realizarea
dezarmării și păcii pe continent, spre crearea condițiilor ca fiecare popor
să se poată dezvolta in mod liber și independent. Este convingerea tării
noastre, a poporului român că, aefionind unite, popoarele continentului
pot influenta și determina ca voința și aspirațiile lor să-și găsească ecou
fidel in sălile de negocieri, ca prin încheierea cit mai grabnică a unor
acorduri de dezarmare nucleară să se deschidă calea spre o Europă
eliberată de primejdia nucleară, de spectrul distrugerii, o Europă unită,
a păcii șl colaborării.

Radu BOGDAN

cieri a fost programată să înceapă
la sfîrsitul lunii septembrie, rela
tează agenția T.A.S.S.
LA KABUL, în cadrul unei șe
dințe extraordinare a Prezidiului
Consiliului Revoluționar al Afga
nistanului, a fost adoptată Legea
cu privire la partidele politice. Această lege, precizează agenția
Bakhtar, dă expresie voinței de a
aplica programul de reconciliere
națională, de a se democratiza via
ța social-politică a tării și de a se
asigura participarea activă la aceasta a tuturor cetățenilor afgani.

CONFERINȚA DE PRESA. Se
cretarul general al Partidului Co
munist din Portugalia, Alvaro
Cunhal. s-a pronunțat împotriva
revizuirii actualei constituții demo
cratice a tării, adoptată în 1976.
Luind cuvîntul în cadrul unei con
ferințe de presă, el a subliniat ne
cesitatea . creării unui guvern alcă
tuit din reprezentanții tuturor for

membre ale C.A.E.R. pînă în anul
2000. a înțelegerilor dintre conducă
torii țărilor socialiste participante la
intîlnirea de lucru de la Moscova,
din noiembrie 1986.
A avut loc un larg schimb de pă
reri si experiență îrf legătură cu
unele probleme ale dezvoltării ca
drului iuridico-statal si activității
legislative, exercitarea de către par
lamente a funcțiilor de control, pre
cum si în legătură cu activitatea
organelor locale ale puterii de stat.
Participant!! la întîlnire au abor
dat în mod temeinic probleme pri
vind evoluția vieții politice Interna
tionale. Au fost examinate modali
tăți de conlucrare cu toate parla
mentele statelor participante la Con
ferința pentru securitate si coopera
re în Europa, de intensificare a pro
cesului general-european. reducere a
nivelului confruntării militare si oprirea cursei înarmărilor, de realizare
a dezarmării, în primul rînd a dezar
mării nucleare. în vederea salvgar
dării păcii în lume, dezvoltării co
laborării multilaterale dintre state în
diferite domenii de activitate.
în legătură cu aceasta, președinții
parlamentelor țărilor participante la
Tratatul de la Varșovia au adoptat
Apelul adresat parlamentelor si par
lamentarilor țărilor participante la
Conferința pentru securitate si coo
perare în Europa, care va fi trans
mis destinatarilor și dat publicității.
Avind în vedere însemnătatea ex
tinderii în continuare a colaborării
multilaterale, s-a considerat oportu
nă organizarea, prin rotatie. a întîlnirii anuale a președinților parla
mentelor din statele participante la
Tratatul de la Varșovia.
La întîlnire a fost relevată impor
tanta deosebită a Marii Revoluții
Socialiste din Octombrie, care a des
chis o eră nouă în istoria omenirii,
a fost subliniată semnificația parti
cipării parlamentarilor la marcarea
celei de-a 70-a aniversări a acestui
eveniment.
S-a convenit ca următoarea întîl
nire a președinților parlamentelor să
aibă loc la Berlin.
Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de prietenie și
înțelegere reciprocă.

țelor democratice, singurul în mă
sură să soluționeze problemele social-economice acute cu care se con
fruntă tara.
ALEGERE. La Roma s-a întrunit în noua sa componentă Camera
Deputaților a Italiei, rezultată în
urma alegerilor generale anticipa
te de la 14—15 iunie. Cu acest prilej, informează agenția ANSA, Nilde Jotti, membră a conducerii Par
tidului Comunist Italian, a fost realeasă în funcția de președinte al
Camerei Deputaților.
ACORD. Partidul Independentei.
Partidul Progresist si Partidul So
cial-Democrat din Islanda au con
venit. după circa două luni de negocierl. asupra unui acord de coa
liție guvernamentală. informează
agenția A.P.A. în funcția de pre
mier a fost desemnat Thorsteinn
Palsson (președintele Partidului
Independentei — conservator).
„TUPAMAROS". Cea de-a doua
Convenție națională a Mișcării de
Eliberare Națională — „Tupamaros"
din Uruguay, consacrată elaborării
liniei politice si de acțiune a orga
nizației în actuala etapă, și-a în
cheiat lucrările. Au fost alese or
ganele de conducere. Julio Marenales a fost ales secretar general
al mișcării.
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„Schimbare de decor" la Seul
„O neprevăzută schimbare de de
cor pe scena politică de la Seul“ ;
„Actorii principali își schimbă rolu
rile și costumația" ; „Un salt acro
batic peste propriile umbre" — iată
citeva din primele aprecieri ale pre
sei occidentale la aflarea măsurilor
anunțate zilele trecute de guver
nanții din Coreea de Sud.
Sub asaltul impetuos al amplelor
demonstrații de stradă, desfășurate
în toate centrele importante ale țării,
care au reunit studenti, muncitori și
chiar reprezentanți ai păturilor mij
locii, Roh Tae Woo, președintele
„Partidului justiției democratice" de
guvernămînt, desemnat recent suc
cesor al dictatorului Chun Du Hwan,
a anunțat un program de reforme în
opt puncte ale cărui prevederi re
iau, într-o formă diluată, revendicări
ale opoziției : modificarea sistemu
lui electoral, alegeri prezidențiale
directe, eliberarea deținutilor poli
tici, amnistie generală, drepturi ce
tățenești.
Dacă în aprilie Chun interzicea
orice dezbatere asupra modificării
constituției, încălcîndu-și propriile
promisiuni și rupînd tratativele cu
reprezentanții opoziției, acum s-a
văzut nevoit să anunțe acordul său
formal, însoțit de un șir de rezerve.
Va „permite" alegeri directe numai
in cazul în care noua constituție in
tră în vigoare printr-un acord între
guvern și opoziție. După cum
transmite agenția vest-germană de
presă D.P.A., „declarațiile radio-televizate ale lui Chun au fost întîmpinate, potrivit opiniei unui om de
afaceri, cu zimbete ironice și taxate
drept cinice".
într-adevăr, după primele momen
te cînd propaganda regimului a în
cercat să creeze o atmosferă de eu
forie, observatorii politici revin la
antecedentele politice ale celor ce ar
urma să realizeze reformele anunța
te. Chun, dictatorul înscăunat de mi
litari acum opt ani la Seul, și Roh,
desemnatul ca succesor al său, sînt
vechi camarazi de arme. Ambii au
absolvit în S.U.A. cursuri militare
speciale, ambii au comandat unități
de „voluntari" sud-coreeni în războ
iul purtat împotriva poporului viet
namez ; ambii au dobîndit primele
stele de general, în octombrie 1979,
în împrejurările legate de asasina
rea fostului dictator Pah Chun Hee,
de către șeful serviciilor secrete de
pe atunci, Kim Jae Kyu. Trei luni
mai tîrziu, Roh comanda o divizie
de infanterie la Seul și transfera
trupe suplimentare în capitală spre
a asigura victoria puciului militar,
care avea să-1 aducă la putere pe
Chun Du Hwan. în mai 1980, în ca

litate de șef al unităților speciale
represive — a participat masiv la
înăbușirea in sînge a răscoalei de la
Kwangju. „Sîngele a sute de morți
— scrie săptămînalul vest-german
„DIE ZEIT" — pătează mîinile sale".
„Numele ex-generalului Roh — no
tează la rîndul său „NEUE KRONEN-ZEITUNG" — este strîns legat,
de înăbușirea singeroasă a răscoalei
studențești din 1980 de la Kwangju".
Aceste antecedente trezesc, în mod
firesc, îndoieli și rezerve în rîndul
militanților pentru drepturi demo
cratice în legătură cu sinceritatea
intențiilor viitorului candidat la pre
ședinție, desemnat chiar de către ve
chiul lui prieten și coleg, actualul
dictator Chun Du Hwan.
„Rămîne neclară — notează D.P.A.
— atitudinea militarilor, întrucît, în
toată perioada postbelică, virfurile
armatei au fost implicate direct sau
indirect în stabilirea regimurilor care
au acaparat puterea la Seul. Se pare
că Washingtonul — continuă agenția
citată — i-a sfătuit pe generalii sudcoreeni, cu neobișnuită claritate, să
se rețină de la o intervenție în tre
burile politice, ceea ce, avind în ve
dere că S.U.A. mențin în Coreea de
Sud o armată de 40 000 militari, nu
este, desigur, lipsit de importantă".
Recent, s-a deplasat la Seul Gaston
Sigur, asistent al secretarului de stat
al S.U.A. pentru problemele Asiei,
care în discuțiile purtate cu căoeteniile locale a căutat o soluție pentru
ieșirea din grava criză politică cu
care era confruntat „aliatul" sudcoreean, criză ce amenință direct
și baze americane din Coreea de
Sud. De altfel, se pare că presiunile
americane au constituit factorul hotărîtor care a determinat „schimba
rea de macaz" din ultimul moment
a autorităților sud-coreene.
Desigur, rămîne de văzut ce se
va alege din promisiunile făcute
în aceste zile de guvernanții de la
Seul. „Democrația — spunea o pro
fesoară sud-coreeană citată de
D.P.A. — nu poate fi realizată dear
cu declarațiile unui singur om“. Ir.
orice caz, liderii opoziției au averti
zat populația să rămînă în conti
nuare vigilentă. Există un întreg ca
talog de revendicări prezentat de
ampla mișcare populară, care este
ferm hotărită să militeze în conti
nuare atît pentru introducerea de
schimbări democratice, pentru in
staurarea drepturilor și libertăților
cetățenești fundamentale, cît și pen
tru promovarea marelui deziderat
național — reunificarea independen
tă și pașnică a patriei.
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