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marea bătălie

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Hans Koschnick,

membru al Prezidiului Partidului Social-Democrat din R.F.G.,
președintele Comisiei pentru relații internaționale a P.S.D.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri, 
pe Hans Koschnick, membru al Pre
zidiului Partidului Social-Democrat 
din Republica Federală Germania, 
președintele Comisiei pentru relații 
internaționale a P.S.D., aflat în vi
zită în tara noastră.

Adresînd vii mulțumiri pentru în
trevederea acordată, oaspetele a ex
primat aprecieri la adresa realizări
lor obținute, în ultimii ani. de po
porul român, în toate domeniile vie
ții economice și sociale.

In cursul întrevederii a fost re
levată evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Social-Democrat din R.F.G., 
dorința de a se dezvolta în continua
re aceste raporturi. în același timp, 
au fost puse în evidentă posibilită
țile largi de amplificare a colaborării 
pe multiple planuri dintre cele două 
țări, îndec/sebi pe tărîm economic și 
tehnico-științific.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții internațio
nale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat că, în actualele împreju

rări, cînd situația se menține deose
bit de gravă, este imperios ne
cesar ca toate 
de mărime sau 
litic, partidele

țările, indiferent 
sistem social-po- 

politice și toate
forțele democratice și progresiste să
abordeze problemele vieții politice
printr-o gîndire nouă, care să țină
seama de adîncile prefaceri ce au 
avut loc în lume, de existența ar
melor nucleare, a uriașelor arsenale
de arme de distrugere în masă care 
s-au acumulat pe planeta noastră. 
S-a subliniat că este necesar să se
acționeze cu toată hotărîrea pentru 
oprirea evoluției periculoase a eve
nimentelor spre confruntare și război, 
pentru adoptarea unor măsuri con
crete de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară, soluționarea 
pe cale pașnică, prin tratative, a di
ferendelor dintre state, pentru im
primarea unui curs nou în viata in
ternațională, spre destindere, colabo
rare și pace.

O atenție deosebită s-a acordat. în 
cursul întrevederii, situației de pe 
continentul european. în acest ca
dru. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că țările si popoarele euro
pene trebuie să-și asume o răspun

dere mai mare si să îndeplinească 
un rol tot mai activ în vederea o- 
pririi cursei înarmărilor. în primul 
rînd a celor nucleare, reluării si con
solidării politicii de destindere si 
securitate. întăririi încrederii si con
lucrării între statele continentului, 
pentru realizarea unei Europe uni
te. a păcii și colaborării.

Schimbul de păreri cu privirt la 
situația economică mondială a re
liefat importanta soluționării globa
le. echitabile a problemelor subdez
voltării — inclusiv a datoriilor ex
terne extrem de mari ale țărilor in 
curs de dezvoltare —. edificării unei 
noi ordini economice internaționale.

în cursul întrevederii a fost re
levată necesitatea unei largi colabo
rări între partidele comuniste, so
cialiste. social-democrate. între for
țele progresiste si democratice de 
pretutindeni în vederea soluționării 
în interesul popoarelor, al asigură
rii păcii, a problemelor complexe ale 
lumii contemporane.

La primire a participat tovarășul 
Ion Stoian. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

P
este 2,3 milioane hectare cu grîu — recoltate în cel mult 6—10 
zile ! Aceasta este acum sarcina cea mai importantă spre 
realizarea căreia trebuie îndreptate toate eforturile lucrători
lor de pe ogoare. Agricultura noastră dispune de toate con
dițiile pentru ca secerișul griului să se desfășoare repede și 

bine. Cu mijloacele mecanice actuale si cu forța de muncă repartizată 
acestei lucrări, zilnic se poate recolta si transporta producția de grîu 
de pe aproape 300 000 hectare, se poate executa pregătirea terenului 
pentru culturi duble pe 115 000 hectare. Important este ca pretutindeni 
aceste condiții să fie valorificate la maximum pentru ca absolut nimic 
să nu se piardă, să nu se risipească.

Pe întinderile fertile ale Cîmpiei Olteniei. în Bărăgan si Dobrogea, 
lanurile de grîu si-au schimbat culoarea în galben, semn că. nu numai 
calendaristic, ci si faptic, a sosit vremea secerișului la grîu. De altfel, 
într-un șir de unități din județele Ialomița si Giurgiu, combinele au 
și intrat în primele lanuri de grîu. Timpul fiind ue-acum înaintat, iar 
temperatura în creștere continuă, procesul de coacere a grînelor evo
luează rapid si este de așteptat ca în zilele următoare aria secerișului 
la grîu să se extindă în majoritatea unităților din sudul țării. Esen
țial în momentul de fată este ca specialiștii din unitățile agricole să 
urmărească permanent stadiul coacerii lanurilor spre a cunoaște cu 
exactitate evoluția maturizării culturilor si a decide. în deplină cunoș
tință de cauză, declanșarea secerișului imediat ce umiditatea boabelor 
a scăzut la limita care asigură conservarea producției în bune condiții. 
Numai procedîndu-se în acest fel. secerișul poate fi efectuat în perioada 
optimă, adică atunci cînd nu se înregistrează nici o pierdere de boabe 
prin scuturarea spicelor.

Problema cea mai importantă care trebuie avută în vedere pentru 
ca secerișul griului să se desfășoare repede si bine este ca tractoarele, 
combinele, celelalte mașini agricole să funcționeze la întreaga capacitate. 
Ziua de muncă în agricultură in această perioadă trebuie să înceapă 
o dată cu ivirea zorilor si să sfîrsească la lumina farurilor, iar acolo unde 
producția o cere ea să numere 24 de ore din 24. Ziua care să cuprindă 
în cîmp întreaga forță mecanică pregătită pentru a asigura buna desfă
șurare a actualei campanii, pe toți locuitorii satelor.

Secerișul orzului a constituit pentru multi gospodari o repetiție gene
rală reușită de dinaintea marii campanii a recoltării griului. în cele mai 
multe locuri, strînsul acestei culturi s-a făcut într-o perioadă scurtă, 
de 2—3 zile. Dar tot atît de adevărat este că în unele unități au apărut 
dereglări serioase, care nu au permis asigurarea continuității fluxului 
tehnologic. Aceasta, fie din cauza funcționării sau folosirii necorespun
zătoare a combinelor, fie din cauza necorelării capacității de recoltare 
cu transportul, fie din multe alte motive mai ales de-ordin organizatoric. 
Toate aceste situații trebuie analizate cu cea mai mare răspundere și 
trase concluziile necesare, iar pe baza acestora să fie adoptate acele mă
suri care să preîntîmpine repetarea unor asemenea deficiente. Pentru că, 
trebuie spus cu toată claritatea, sarcinile mari care stau în fața oamenilor 
muncii din agricultură acum, cînd trebuie strînsă recolta de grîu de pe 
o suprafață atît de mare, cînd în agricultură mai sînt de executat alte 
multe lucrări, toate stringente, vor putea fi înfăptuite numai dacă ase
menea neajunsuri vor fi grabnic înlăturate, numai dacă în fiecare uni
tate se va acționa ferm pentru organizarea temeinică a producției si a 
muncii, pentru întronarea unui spirit de ordine si disciplină în execu
tarea la timp si de bună calitate a tuturor lucrărilor agricole.

Recoltarea într-un timp cît mai scurt și depozitarea griului în cele 
mai bune condiții impun o temeinică organizare a muncii, pînă la cele 
mai mici detalii, in fiecare unitate si fermă vegetală. Ia nivelul fiecă
rei formații de lucru. Pornind de la prevederile programului de recoltare 
a griului, care cuprind modul de folosire a utilajelor si a forței de mun
că. vitezele zilnice si durata secerișului în fiecare unitate, precum și 
organizarea transportului producției, este nevoie să se stabilească ordinea 
de prioritate a recoltării fiecărei sole, să fie dimensionate formațiile 
complexe de mecanizare care să asigure executarea in flux continuu a 
tuturor lucrărilor, de la recoltare pînă la semănat. Aceasta pre
supune ca. după seceris. să se facă imediat balotarea paielor si depozi
tarea lor la marginea tarlalelor, spre a se putea pregăti terenul, astfel 
incit în cel mult o zi-două de la intrarea combinelor în brazdă să se 
însămînțeze țea de-a doua cultură. Acest flux continuu trebuie să 
cuprindă si tarta de muncă ce va participa la campania de seceris. cu 
deosebire la Wînsul spicelor și adunatul paielor.

în strînsă corelare cu recoltarea, sînt necesare să fie organizate cit 
mai bine transportul si depozitarea producției, evidențierea corectă a 
acesteia si livrarea ei în raport cu destinațiile stabilite. Pretutindeni 
mijloacele de transport să fie dirijate în funcție de suprafețele ce se 
recoltează, de urgente. Practic, tot ce se strînge într-o zi. oină seara 
trebuie pus la adăpost. Or. pentru aceasta este nevoie ca mijloacele de 
transport să fie utilizate cît mai intens, asigurîndu-se. prin descărcarea 
lor operativă la bazele de recepție si Prin stabilirea de itinerare precise 
și scurte, efectuarea a cît mai multor curse pe zi. Pregătirile făcute 
în bazele de recepție sînt de natură să asigure preluarea rapidă a pro
ducției. Ceea ce se cere personalului din acest sector este grija deose
bită pentru conservarea de durată a cantităților de grîu depozitate.- în 
această privință, cadrele de conducere din unitățile agricole trebuie să 
dovedească nu numai o maximă răspundere pentru livrarea imediată și 
integrală a cantităților contractate la fondul de stat, ci să manifeste și 
o grijă deosebită fată de calitatea producției livrate. Aceasta constituie 
o îndatorire de mare răspundere a fiecărei unități agricole de a cărei 
îndeplinire exemplară depind asigurarea plinii poporului si satisfacerea 
altor cerințe ale economiei naționale.

RECOLTAREA..

ȘI SEMĂNATUL

CULTURILOR DUBLE

impun o maximă 
concentrare a forțelor, 

o
organizare a muncii

în paqina a 111-a

temeinică

BOTOȘANI

O nouă capacitate de producție
Acționind 

nul înaltei 
revoluționare, colecti
vul muncitoresc de la 
întreprinderea de uti
laje și piese de schimb 
Botoșani a pus în 
funcțiune o nouă ca
pacitate de producție.

— Noua investiție 
— ne spune loan Si- 
mion, inginerul-șef al 
întreprinderii — este

sub sem- 
răspunderi

o turnătorie 
cizie pentru 
de pompe, 
prevăzută 
cuptoare capabile să 
elaboreze cite 6 șarje 
în 8 ore de producție. 
I.U.P S. Botoșani (a 
doua producătoare de 
pompe 
din țară) 
fel, prin 
funcțiune

de pre- 
rotoare 

Ea este 
cu . două

centrifugale 
rezolvă ast- 
punerea în 
a acestei

noi turnătorii, de pre
cizie, problema ro
toarelor cerute de 
producția proprie, pie
se care pină acum erau 
aduse de la alte uni
tăți situate la mari 
distanțe. în același 
timp, vor fi asigurate 
și piese de schimb 
necesare pompelor a- 
flate în exploatare la 
diverși beneficiari. 
(Eugen Hrușcă).
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Nona recoltă de grîu a fost obținută cu multă trudă, cu
mari eforturi materiale, ea întruchipînd de fapt munca în
tregului popor și, tocmai de aceea, este în interesul tuturor
ca tot ce a rodit pămîntul pentru pîinea cea nouă a țării să fie
strîns în cît mai scurt timp, fără pierderi, și depozitat cu
cea mai mare grijă. Organele și organizațiile de partid,
conducerile unităților agricole sînt chemate să acționeze
ferm și eficient pentru mobilizarea și unirea eforturilor
mecanizatorilor, ale tuturor oamenilor muncii din agri
cultură în vederea desfășurării în cele mai bune condiții
a recoltării griului
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OPERATIVITATE Șl CALITATE
în realizarea noilor

materiale de construcție
Apariția în lume a betonului armat cu fibre de sticlă s-a petrecut cu 

circa 15 ani în urmă. în mod normal, așadar. în anul 1985, acest nou 
material de construcție era considerat drept „clasic". Totuși, la Congre
sul internațional al specialiștilor în acest domeniu (Glass-fibre Reinfor
ced Concrete) ținut în acel an la Darmstadt — R.F.G., varianta româ
nească a betonului armat cu fibră de sticlă a trezit interesul participan- 
ților, inclusiv al firmei engleze Pilkington, producătoare recunoscută de 
astfel de materiale. în ce constau noutățile aduse ? Cu ce alte perfor
manțe se înscrie cercetarea românească în patrimoniul realizărilor din 
domeniul materialelor de construcții ? în ce măsură și cu ce operativi
tate sînt valorificate în practică noile materiale, rezultatele cercetărilor 
originale din acest domeniu ?

Iată cîteva din aspectele pe care am încercat să Ie surprindem în 
convorbirea cu ing. Mihaela Mihăilescu, director adjunct științific al 
Institutului de cercetări și proiectări pentru materiale de construcție din 
București. O opțiune firească întrucît în această unitate de cercetare 
au fost concepute în ultimii ani peste 50 de produse noi, destinate atît 
construcțiilor social-edilitare. cît și .unor sectoare importante ale indus
triei. Materia primă utilizată : combinații dintre cele mai neașteptate cu 
nisip, rășini sintetice, argilă, cauciuc, perlit, cenușă, calcar, bazalt, mase 
plastice, pietriș, agenți de spumare etc. Cum se explică acest ritm alert 

înrădăcinată ?al înnoirilor într-un domeniu în care tradiția era bine

DE LA AUTOCUNOAȘTERE LA AUTODEPAȘIRE

INITIATIVE ÎN ACȚIUNEA DE MODERNIZARE LA ÎNTREPRINDEREA 
DE UTILAJ PETROLIER DIN TÎRGOVIȘTE

Munco în oglinda timpu
lui. în viața unei întreprinderi, a 
unui colectiv de muncă pot să inter
vină. la un moment dat, fapte, eve
nimente care să se dovedească a fi 
generatoare de schimbări fundamen
tale. Un astfel de moment a trăit și 
întreprinderea de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște. Era în septembrie 198S. 
în județul Dîmbovița, vizita de lucru 
a tovarășului 
împreună cu 
Ceaușescu. 
aprofundată și complexă a muncii 
desfășurate de organele si organiza
țiile de partid, a modului în care își 
îndeplinesc îndatoririle unitățile eco- 
nomico-sociale. între obiectivele vi
zitate s-a înscris și întreprinderea 
tîrgovișteană de utilaj petrolier. 
Secretarul general al partidului a 
subliniat. în concluzie. că unele 
dintre produsele realizate în aceas
tă unitate nu corespund exigențelor 
actuale. O critică aspră, dar dreap
tă. O critică mobilizatoare, care a 
declanșat, la nivelul întregului co
lectiv, un proces intensiv de schim
bări înnoitoare.

Ne-am aflat, aici, la Tîrgoviște, în 
zilele ce au urmat vizitei de lucru 
a secretarului general al partidului, 
din toamna anului trecut. Si am re
venit după nouă luni. Am avut 
astfel posibilitatea să constatăm, 
la fața locului, atît ecoul puter
nic produs în rîndurile întregului co- 
lectiv de critica ce i-a fost adresa-' 
tă, cît și schimbările ce s-au pro
dus din acel moment și pînă în pre
zent. Se poate spune că. într-adevăr, 
întreprinderea de utilai petrolier din 
Tîrgoviște a pășit într-o nouă etapă 
a existenței sale — etapa deplinei 
modernizări. Desigur, nu este un caz 
singular. Obiectivele pentru prezent 
și pentru viitor ale acestei între
prinderi sînt asemănătoare. într-un 
fel. cu cele ale atîtor altor unități in
dustriale care au trecut la înfăp
tuirea procesului de perfecționare a 
organizării și de modernizare a pro
ducției. Dar am întîlnit, aici, multe 
particularități in ceea ce privește 
atît înțelegerea acestor obiective, cit 
și modalitățile de a le înfăptui, care 
merită să fie „descifrate".

Atunci. în toamnă, am participat 
la analize, la dezbateri. în organiza
țiile de partid. în organismele co
lective de conducere. Au fost or

a

Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena 
prilejuit o analiză

ganizate. în acele zile, numeroase 
analize, numeroase dezbateri ce au 
dat posibilitatea realizării unei ra
diografii ample și adinei, pînă in 
străfundurile realităților proprii aces
tei mari familii muncitorești. Oame
nii iși spuneau părerea în temeiul 
unei cercetări atente a lucrurilor. Era 
examinat produs cu produs, atît din 
punct de vedere tehnic, cît și. 
aspect economic. S-au făcut 
parații intre înfăptuirile de 
zece ani, de acum cinci ani și cele 
actuale ; acestea 
și ele raportate 
noastre. Au fost

sub 
com- 
acum

din urmă au fost 
la cerințele vremii 
luate în calcul mai

multe aspecte : complexitatea pro
duselor. fiabilitatea, raportul dintre 
formă și greutate. productivitatea 
muncii, consumurile de materii pri
me și de energie. Cifrele și datele, 
aprofundate din această perspectivă, 
au conturat imaginea exactă a reali
tății economice a întreprinderii, 
evidențiind faptul că nu toate reali
zările colectivului s-au 
înălțimea exigențelor 
care trăim, marcat de o

ridicat la 
timpului in 
nouă revo-

Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a V-a)

ȘTIINȚA materialelor 
construcții, 

cu

în confruntare 
creatoare cu 

cerințele economiei,

— Criteriul du
rabilității a stat, 
secole de-a rîn- 
dul, la temelia. 
construcțiilor de 
orice fel. Abia în 
ultimele decenii 
s-au afirmat și 
alte priorități, 
care răspund unor 
cerințe ale omu
lui modern : gra
dul de dotare și
înzestrare al clădirii, o altă dis
tribuție a spațiilor ce o compun, co
moditatea în exploatare etc. în ace
lași timp, dezvoltarea impetuoasă a 
construcțiilor în țara noastră a im
pus trecerea de la construcția tradi
țională. care ia formă pe șantier, la 
construcția industrială, bazată pe e- 
lemente modulate fabricate în serie, 
șantierul devenind astfel o secție de 
asamblare a produselor ce-i sînt 1- 
vrate într-un stadiu de elaborare fi
nit sau foarte avănsat. Activitatea 
institutului nostru reflectă intru to
tul aceste cerințe, contribuind la 
continua perfecționare a tehnicilor 
de fabricație, in funcție de destina

Tînăra generație la școala
noii revoluții agrare

Sat bogat, <
Doljului. Dacă 
spre dreapta. 
Jiului, trecerea 
pie spre luncă 
în pantă 
abrupt, 
înaltă, aproape 
ca de podiș cu 
pat. predispus alunecărilor 
de teren în anotimpurile 
ploioase. Dacă vezi locul 
acesta, nu te mai miri de 
ce satul care îl cuprinde 
se numește 
Malu 
parte 
lunca 
mult, 
mai ■ 
știu ce instinct de pretin
să gospodină care ascunde 
gunoiul sub covor i-a fă
cut pe unii să transforme 
valea in ladă de gunoi, iar 
malul — în paravan 
ad-hoc. e de prisos să mai 
spunem că accesul spre 
Jiu. ’ cu lunca sa mlăști
noasă, nu era nici lucrul 
cel mai ușor cu putință și 
nici cel mai rîvnit pro- 

ybabil. A fost nevoie de

din ( 
te 

către
i de la cim- 

nu se face 
domoală. ci 

printr-o coastă 
verticală, 

tivul sur-

cîmpiâ 
abați 

> apa

Malu Mare, 
locul ce des- 
înfloritor de 
pînă nu de- 

paragină ; dacă

Mare e 
satul 

lăsată, 
în . 

adăugăm că un nu

brațele și de mințile unor 
copii, călăuziți de dascăli 
inimoși, ca locul ce a dat 
nume satului să devină o 
altă față a satului. Copiii 
de la liceul agricol din co
muna Malu Mare au sculp
tat terase in malul... mare.

pom, nu un 
moșie.

Străbatem
împreună cu directorul li
ceului agricol din Malu 
Mare, Gheorghe Florescu, 
și cu inspectorul școlar 
general al județului Dolj,

arbust, ci... o

moșia aceasta

• reportaje • înseninări •

abrupt. Au tăiat cu migală 
treaptă cu treaptă, fixînd 
pămîntul cu rădăcini înse
tate. care se visează pod
gorii și livezi. Mîini harni
ce, de școlar, au pus in 
cuiburile sculptate după 
îndemnul cărților și-al ini
mii hrană și apă pentru 
plantele firave. Malu Mare 
e un nume recucerit. 
Acești copii, care în urmă
torii ani vor spori numărul 
cadrelor tehnice ale agri
culturii noastre intrate sub 
zodia unei noi revoluții, au 
avut inspirația și incredi
bila forță de a altoi nu un

(care 
nos- 
școli 
Flo- 

mîn-cu 
școlii în 
stări de 
mentali-

Gheorghe Călbureanu 
ne-a însoțit în raidul 
tru prin mai multe 
din județ). Profesorul 
rescu ne vorbește 
drie despre rolul 
schimbarea unor 
lucruri, a unor
tăți. Este fiu al satului și 
ne asigură că nici un șir 
de conferințe pe teme de 
agrotehnică n-ar fi adjjs 
mai mult în qonștiinta 
obștii decît aduce, cu pu
terea concreteței sale, ex
perimentul viu. in mijlocul 
satului. Bănuim că în anii 
copilăriei și ai adolescen-

tei profesorul Florescu s-a 
refugiat deseori în acest 
colt vitregit al satului și 
poate aceste terase pe care 
acum cresc șase soiuri de 
viță de vie și lungi șiruri 
de duzi pitici pentru vier
mii dp mătase (pe care tot 
copiii satului îi cresc, cu 
pasiune și curiozitate 
țifică, dar și cu simț 
tic, țărănesc), poate 
aceste terase, cum 
neam, le-o fi văzut cu 
mulți ani în urmă, cu ochii 
minții. Cert este că. acum, 
Malu Mare este tabla vie 
pe care se predau și se fac 
agricultură și biologie, iar 
elevii învață pe viu, pen
tru viață și pentru toată 
viața, aceste discipline fără 
de care agricultura moder
nă este de neconceput. Și 
dacă-i auzi pe copii vor
bind despre experimentul 
lor tip Perieni și despre

Anica FLORESCU 
Nicolae BĂBALAU 
corespondentul „Scinteii"

știin- 
prac- 
chiar 
spu-

(Continuare în pag, a II-a)^

CĂRBUNE DE CALITATE,
cărbunele așteptat 

de energeticieni 
în paqina a 111-a

. ția 
de 
concomitent 
valorificarea efi
cientă a resurse
lor naturale pro
prii și a unor 
materii prime re- 
folosibile oferite 
de alte industrii.

— Printre pro- 
dusele obținute 
în institut, beto

nul armat cu fibre de sticlă, cunos
cut de acum in rindul specialiștilor 
sub denumirea de BAFS, se detașea
ză de departe. Care tint locul și des
tinația acestui material in industria 
construcțiilor ?

— Există și la noi, ca în toată lu
mea de altfel, o preocupare perma
nentă pentru soluții constructive 
menite să ducă Ia reducerea greută
ții elementelor, realizarea de ansam- 
ble ușor de manevrat și de pus în 
operă, cu parametri tehnico-funcțio- 
nali competitivi (consumuri rațio
nale de materie primă, energie și 
manoperă), concomitent cu creșterea 
gradului de confort, de siguranță și 
chiar de atractivitate. BAFS-ul în
trunește, cred, caracteristicile unui 
asemenea produs. Este un material 
de construcție regîndit într-o tehno
logie total diferită de cea a betonu
lui armat sau a azbocimentului. Nu 
pare deloc exagerată afirmația că 
tehnologia BAFS a revoluționat, 
practic, tot ceea ce s-a realizat pînă 
acum în domeniul 
din beton.

— Ce caracteristici 
eficiență economică 
material ?

— Comparativ cu un perete din 
panouri mari, de 1 000 kg/mp, cel de 
BAFS cîntărește de șase ori mai pu
țin, mai precis 160 kg/mp. Prin ur
mare, structura sa înglobează, la a- 
celași raport, cantități . reduse de 
oțel-beton, ciment, nisip, precum si 
de energie cheltuită în procesul de 
fabricație, manipulare, transport și 
montaj. Tehnologia specifică de pu
nere în operă a acestui tip de beton 
permite să se realizeze elemente 
prefabricate suple, o calitate supe
rioară, o diversitate mare de forme 
geometrice. Mai are, de ase
menea. o mare rezistență la șoc, 
comparativ cu azbocimentul, o mare 
capacitate de izolare fonică, este ig
nifug.

— In ce măsură este generalizat a- 
cest nou material pe șantierele noas
tre de construcții ?

— Betonul armat cu fibră de sticlă 
este realizat, deocamdată, în stația 
noastră pilot, în condiții tehnice si 
economice corespunzătoare unei pro
ducții industriale. El a fost deja uti
lizat experimental pe unele șantiere 
de construcții : sub formă de măști

prefabricatelor

tehnice și de 
prezintă acest

Vlatai RADU
(Continuare în pag. a IV-a)
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Pentru cetățeni, prin munca cetățenilor

Șl UNITĂȚII
Anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al 

partidului sînt marcați de crearea și activitatea unui 
vast și original sistem al democrației muncitorești re
voluționare. cadru atotcuprinzător de afirmare a tu- 

• turor categoriilor de cetățeni la conducerea societății, 
la rezolvarea treburilor obștești. Acest sistem, creat 
din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ii antrenează pe oamenii muncii — 
prin variate forme si modalități — să-și exprime 
direct opiniile si propunerile și. in același timp, să 
participe nemijlocit la înfăptuirea acestora, a întregii 
politici a partidului și statului.

In cadrul sistemului complex, unitar și armonios de 
Înfăptuire a democrației noastre socialiste revoluționa
re, Frontul Democrației și Unității Socialiste (F.D.U.S.) 
constituie un vast și reprezentativ organism 
care, sub conducerea partidului, 
organizații de masă și obștești,

politic
reunește numeroase 
concentrîndu-le sc

tivitatea spre realizarea marilor obiective social-eco- 
nqmice, spre rezolvarea treburilor obștești.

Situînd in centrul preocupărilor problemele majore 
ale dezvoltării soc:al-economice a patriei, acționind 
pentru formarea unei conștiințe înaintate a oamenilor, 
mobilizindu-i pe membrii organizațiilor componente 
la înfăptuirea acestor obiective, Frontul Democrației 
și Unității Socialiste aduce o însemnată contribuție la 
făurirea prezentului și viitorului patriei.

„Socialismul se construiește cu oamenii, pentru oa
meni*'—a subliniat in repetate rinduri secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. defi
nind una din trăsăturile fundamentale ale actualei 
etape de dezvoltare a societății în patria noastră. Iată 
numai cîteva din nenumăratele realizări, experiențe 
și preocupări ale organizațiilor F.D.U.S. 
localități și

din diferite 
județe, care confirmă acest adevăr.

Argumentele unei moderne baze materiale

VÎLCEA: Continua 
înfrumusețare 

a localității
Dacă este s-o considerăm 

localitatea Olănești s-ar afla 
pe ultimele locuri între orașe 
numărul locuitorilor : 4 800. ~
tuși, localitatea „găzduiește" ____
peste 60 000 oaspeți din toate colțu
rile țării. „Ceea ce înseamnă că lo
calitatea trebuie să fie mereu proas
pătă, mereu cu un plus de frumu
sețe", ține să precizeze primarul 
Aurel Vlădoîu. Ceea ce înseamnă o 
continuă căutare de idei, o perma
nentă preocupare pentru studierea 
.și transpunerea lor in chipul locali
tății. Iar una din principalele surse 
de idei și sugestii o constituie în
trunirile „Tribunei democrației", la 
care, de regulă, participă nu numai 
locuitorii din zona „Băi", ci și din 
satele aparținătoare Și de fiecare 
dată, bilanțul realizărilor pe baza 
acestor idei este bogat. La ultima 
„Tribună", primarul a raportat ce
tățenilor.: regularizarea albiei rîu- 
lui Olănești pe încă un kilometru : 
toate străzile cuprinse in programul 
de modernizare au fost, intr-adevăr, 
modernizate ; în fața modernului 
hotel „Olănești" au fost plantați ar
buști ornamentali, între cane olean
dri ; au fost marcate noi trasee tu
ristice de-a lungul pîriului Cheia. 
Iar semnificația acestor fapte a 
subliniat-o la întrunirea amintită 
cetățeanul Nicolae Bildea. din Olă- 
nești-Sat : „Așa cum e gospodarul 
e și localitatea. Or. despre localita
tea noastră se vorbește in întreaga 
țară. Cînd auzi spusele oamenilor, 
te poți mindri sau poți lăsa capul 
in pămînt. Noi vrem să ne mindrim 
ca și pînă acum".

înseamnă oare asta că locuitorii 
Olăneștiului nu mai au probleme ? 
Nicidecum ! Președintele C.A.P. 
Olănești, Nicolae Țudor, reamintea 
la întrunirea respectivă propunerea 
făcută astă-toamnă. de a se realiza 
o nouă plantație de pomi fructiferi. 
Tot el atrăgea atenții) consiliului 
popular orășenesc să decidă opera
tiv asupra propunerii de a extinde 
alimentarea cu apă potabilă a satu
lui aparținător ; președintele coope
rativei de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor, Nicolae Pătru. 
propunea obștii dezvoltarea mai ac
centuată a stupăritului și cerea spri
jinul. consiliului popular pentru fo
losirea mai chibzuită a resurselor 
locale-: agregatele ide riu, masa 
lemnoasă provenită din igienizarea 
pădurilor, piatra de var etc. pentru 
dezvoltarea micii industrii.

Și mai reținem una din propune
rile făcute la ultima întrunire a 
„Tribunei democrației" la Olănești : 
„Ce-ar fi dacă la viitoarele întru
niri ar fi invitați și oaspeții noștri? 
Le-am auzi părerile despre stați
une, am extinde ce le-a plăcut, am 
Înlătura ceea ce este de înlăturat. 
O privire a muncii noastre «din afa
ră» nu strică".

— De ce nu ? a răspuns prima
rul. O „Tribună a democrației" cu 
participarea oamenilor din diferite 
colțuri ale țârii, dar care sint oas
peți. și beneficiari ai stațiunii noas
tre ! (Ion Stanciu).

VRANCEA. Un șantier 
permanent: cel al 
bunei gospodăriri

— Multe s-au realizat cu partici
parea miilor și miilor de cetățeni ai 
municipiului, multe vin din urmă, 
ne spunea președintele Consiliului 
municipal Focșani al F.D.U.S., Radu 
Boroea. De altfel, noi înșine am 
lansat întrecerea către toate consi
liile populare municipale și orășe
nești din întreaga țară.

oruș, 
cam 

după 
Și to- 

anual

— Poate ne prezentați un 
bilanț al realizărilor obținute 
in prezent.

— Cu o precizare : peste cîteva 
săptămini, poate chiar zile, bilanțul 
va ti... depășit. Căci așa cum spu
neam, multe vin din urmă. Cu ce 
este deci Focșaniul mai frumos 
față de perioada respectivă a anu
lui trecut ? Lăsînd la o parte noile 
blocuri de locuințe ce împodobesc 
orașul, adăugați peste 55 000 arbori 
și arbuști sădiți în primăvară, peste 
2 500 000 flori, dintre care 5 000 de 
trandafiri altoiți, mai buna gospo
dărire a spațiilor dintre blocuri...

Mobilizați de organizațiile F.D.U.S.. 
focșenenii au efectuat muncă pa
triotică concretizată in lucrării va
lorând peste 4 200 000 lei. depășin- 
du-și astfel angajamentele asumate 
pe primele cinci luni ale anului. 
Una din aceste lucrări — cea mai 
recentă — amenajarea porții de in
trare, in municipiu dinspre Bucu
rești. Focșaniul își întîmpină vizita
torii cu o nouă 
numele municipiului înscris 
flori. (Dan Drăgulescu).

MEHEDINȚI: 
Exemplul fruntașilor
Anul trecut, județul Mehedinți 

s-a situat pe locul III pe țară în în
trecerea pentru recuperarea mate
rialelor refolosibile din unități eco
nomice și gospodăriile populației. O 
contribuție importantă la obținerea . 
acestui succes revine și membrilor 
Organizației Democrației și Unității 
Socialiste, cărora consiliul județean 
al F.D.U.S. le-a încredințat răspun
derea acestei activități. Intensa ac
tivitate de popularizare a acestei 
importante activități, de la om la 
om, difuzarea a numeroase mate
riale cu calcule convingătoare pri
vind avantajele recuperării materia
lelor refolosibile, atit pentru econo
mia națională, cit și pentru cetățeni, 
ca organizarea unor ample acțiuni 
pe străzi și circumscripții, au con
tribuit la obținerea unor însemnate 
rezultate. O bună experiență in 
acest domeniu au acumulat comite
tele O.D.U.S. de Ia întreprinderea

• de construcții navale și prelucrări la 
cald. întreprinderea electrooentrale 
Porțile de Fier II, cele din orașul 
Orșova, precum și oeie din comu
nele Gogoșu, Girla Mare, Gruia și 
Cujmir.

Realizările pe primele cinci luni 
ale acestui an dovedesc că angaja
mentul comitetelor O.D.U:S. de a 
depăși rezultatele ahului trecut se 
înfăptuiește. în, acest interval, in 
județ ău fost colectate și predate

scurt 
pină

„carte de vizită" :
cu

21 045 tone de oțel, 830 tone fontă, 
18 tone zinc, 50 tone de alamă, 
90 tone plumb, la care se mai 
adaugă 930 tone hirtie și cartoane; 
347 tone de cauciuc etc. Iar canti
tățile de materiale recuperabile co
lectate și predate centrelor de co
lectare cresc in fiecare săptâmină. 
(Virgiliu Tătarul.

IAȘI: Lucrări 
în valoare de 

miliarde lei
La început — două cifre : 3 181 

I 570. Prima reprezintă numărul 
propunerilor făcute direct de mem
brii organizațiilor F.D.U.S. 
cadrul întrunirilor ~ 
orației “ ; cea 
de obiective 
de activitate 
dezvoltare 
profil teritorial pe baza acestor pro
puneri. Enumerăm citeva din aceste 
obiective deja realizate : legătura 
directă dintre centrul municipiului 
Iași și cartierul Tătărași (printr-un 
pasaj aerian), precum și cu cartie
rul Dimitrie Cantemir (printr-un 
nou pod peste Bahlui) ; amenajarea 
de unități ale industriei mici in toa
te oele 4 orașe și 85 comune din ju
deț ; captarea unor noi surse de apă 
potabilă pentru localitățile Podu 
Iloaiei, Belcești, Vlădeni, Răducă- 
neni și Țibănești, aflate in proces 
de urbanizare ; in noul cartier „Da
cia" din municipiul Iași s-a con
struit o nouă școală modernă, cu 24 
de clase. Datele respective au fost 
prezentate la reoenta plenară a con
siliului județean al F.D.U.S., la care 
mai mulți vorbitori au subliniat 
strânsa conlucrare a organizațiilor 
F.D.U.S. cu organele puterii de stat 
locale. „Propunerile noastre nu nu
mai că au fost ascultate, dar multe 
din ele au devenit obiective de 
plan, iar altele iși găsesc acum apli
carea în viață", spunea unul dintre 
vorbitori. Citeva din propunerile și 
inițiativele pe care gospodarii ieșeni 
vor să le transforme in realități in 
cursul acestui an : redarea in cir
cuitul agriool a unei suprafețe de 
310 hectare degradate ; amenajarea 
și curățirea a 117 hectare de spații 
verzi ; repararea a 8,5 milioane mp 
de străzi și trotuare ; amenajarea a 
peste 280 km de trasee turistice etc. 
Contribuția ieșenilor la realizarea 
acestor obiective ? Anul trecut — 

ilucr&ri in valoare de- peste 4,9 mi
liarde -lei. Pentru anul .acesta. S.Gau 
,propuș fidjcarea ștaqheț.ei la 2,1 mi
liarde lei. Iar pînă in prezent au 
depășit miliardul. (Manole Corcaci).

Si

șau in 
„Tribuna demo- 

de-a doua — numărul 
cuprinse în planurile 
operative și cele de 

economioo-socială in

Se cunoaște și se afirmă cu deplin 
temei că nicicind problemele stării 
de sănătate n-au preocupat atitea 
foruri și niciodată frontul sănătății 
n-a beneficiat de atitea forțe ca in 
acești ani de ample și radicale 
transformări revoluționare, din pe
rioada de după Congresul al IX-lea 
al partidului. în centrul acestor 
preocupări se situează grija deose
bită a conducerii partidului față de 
păstrarea tinereții și vigorii poporu
lui nostru, de evoluția pozitivă a 
indicatorilor demografici. In acest 
context s-a accentuat, in repetate 
rinduri, necesitatea îmbunătățirii 
activității upităților sanitare a tutu
ror factorilor cu atribuții și răspun
deri ir. acest domeniu. Avind Înțe
legerea clară a faptului că aceasta 
se constituie într-o sarcină de du
rată, de amplă perspectivă, consi
liile oamenilor muncii de la Direc
ția sanitară a județului Harghita, de 
la toate spitalele teritoriale urmă
resc in permanență modul de apli
care a programelor de sănătate pe 
termen lung, concentrindu-și efor
turile în direcția îmbunătățirii con
tinue a indicatorilor demografici.

La fel ca toate zonele tării, și 
județul Harghita s-a bucurat de 
o mare atenție din partea con
ducerii de partid și de stat, perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în paralel cu intensa dezvoltare 
industrială — in acest an valoarea 
producției-marfă va fi de peste 
17 miliarde lei — importante fon
duri au fost alocate, din bu
getul de stat, pentru dotări so
ciale. S-au construit, in 22 de ani, 
peste 41 000 apartamente, ceea ce. 
pentru sănătate, înseamnă un că
min confortabil, condiții bune de 
trai. Aceeași accentuată dezvoltare 
a cunoscut și baza materială a să
nătății. Au fost construite și date în 
folosință, in acești ani, spitale cu
plate cu policlinici la Miercurea- 
Ciuc, Odorheiu Secuiesc și Toplița, 
astfel că în prezent dispunem de 
3 429 paturi în spitale, din care 553 
în secțiile de obstetrică-ginecologie și 
nou-născuți. De asemenea, ființează 
în județ 49 dispensare medicale co
munale, 53 dispensare urbane, 21 
dispensare de întreprindere. 11 di.s-. 
pensare policlinici. Puternica rețea 
a unităților de ocrotire a mamei și 
copilului — incluzînd și creșele, 
secțiile de pediatrie, leagănul de 
copii, casele de copii școlari — este 
asigurată cu cadre medicale cu ri
dicată pregătire profesională ; nu
mai in secțiile de obstetrică-gineco
logie și nou-născuți 22 medici ob- 
stetricieni și peste 200 cadre 
asigură asistența medicală a 
delor și asistenta la naștere.

EVOLUȚIA POZITIVA A 
CATORILOR DEMOGRAFICI, 
ultimii ani, datorită măsurilor adop
tate pentru stimularea materială a 
familiei cu copii, și in județul nos
tru indicatorii demografici au cu
noscut o evoluție pozitivă. Astfel 
natalitatea a crescut de la 14,8 la 
mia de locuitori, in 1985, La 16.4 la 
mia de locuitori în 1886. Creșteri 
mai importante s-au inregistrat in 
orașele Vlăhița și Toplița.

în preocuparea noastră de amelio
rare permanentă a acestor indicatori 
un loc important revine reducerii 
mortalității generale, unde ne si
tuăm sub media pe țară, iar in ca
drul aoesteia, scăderi accentuate a 
înregistrat indicele mortalității in- 
fanfile. Anul trecut, la âceșt indica
tor 'am inregistrat cel mai scăzut 
nivel.

medii
gravi-

INDI- 
în

noile construcții ale municipiului Slobozia E. Dichiseanu

Beneficiind de condiții materiale 
corespunzătoare, de cadre medicale 
bine pregătite profesional, am putut 
iniția și organiza o suită de acțiuni 
eficiente, de mare complexitate, in 
conformitate cu indicațiile conduce
rii superioare de partid, cu sarcinile 
ce ne revin. întocmirea unei evi
dențe stricte a gravidelor, acordarea 
asistenței diferențiate în funcție de 
^evoluția sarcinii și imprimarea unui 
caracter interdisciplinar asistenței 
prenatale, internarea profilactică,

strădania de a păstra sănătatea co
piilor. lată de ce depunem eforturi 
comune, in această direcție. împre
ună cu alți factori de influen
tă și educație, respectiv cu orga
nizațiile .sindicale, de Cruoe Ro
șie, U.T.C., cu comitetele și comi
siile de femei. Prin cabinetul nos
tru de educație sanitară, organizăm 
cicluri de expuneri prezentate de 
medici în colective de muncă cu 
pondere feminină. în primele cinci 
luni ale anului au fost ținute circa

fiecărei familii

VIITORUL

Îndrumarea către maternitatea spi
talului județean a gravidelor cu risc 
obstetrical și, in aceste cazuri, pre
zența pe lingă obstetrician șl pedia
tru și a medicului reanimator sint 
citeva din măsurile care au devenit 
la noi reguli obligatorii ale asisten
ței prenatale.

Externarea noului născut este 
momentul declanșării unei alte sui
te de acțiuni care-1 pun în prim- 
planul atenției cadrelor medicale 
din teritoriu. în prima lună este vi
zitat zilnic. Insistăm foarte mult 
asupra evitării tratamentelor com
plexe la domiciliu, la apariția ori
căror semne de boală a sugarului 
fiind obligatorie internarea imediată 
in secția de pediatrie.

UN OBIECTIV DE PRIMA IM
PORTANȚA - EDUCAREA SANI
TARA A MAMELOR. Familia este 
principalul nostru colaborator in

450 asemenea expuneri, majoritatea 
in marile unităti ale industriei ușoa
re : întreprinderile de tricotaje, con
fecții și tilatură din Miercurea-Ciuc, 
la confecții și fabrica de ață și fi
latură din Odorheiu Secuiesc, la tri
cotaje Toplița și stofe mobilă Gheor- 
gliieni. Sintem receptivi la orice so
licitări, inițiind colaborări fructuoa
se cu cluburile „Femina" din prin
cipalele orașe, cu comitetele cămi
nelor muncitorești, cu casele de cul
tură și cluburile sindicale, cu cine
matografele in cadrul cărora medicii 
au participat la simpozioane, dez
bateri, proiecții de filme pe teme 
demografice, arătind, ilustrind și ex- 
plicind riscurile grave ale avortului 
și consecințele sale nefaste, despre 
vindecarea sterilității, despre îngri
jirea și creșterea copiilor. Tuturor 
acestor acțiuni, îndreptate spre sti
mularea dorinței tinerelor familii 
de a avea copii. Ie putem adăuga 
activitatea celor trei cabinete de

consultație și sfat premarital, înfiin
țate la Miercurea-Ciuc. Odorheiu 
Secuiesc și Toplița. Asociind com
petenței profesionale tactul pedago
gic, medicii din aceste cabinete de
vin adevărați prieteni ai tinerilor 
aflați la început de drum. De la caz 
la caz cuplurile sint îndrumate la 
cabinetul pentru combaterea sterili
tății. unde se stabilește conduita te
rapeutică. Acordăm o atenție deose
bită cunoașterii stării de sănătate a 
femeilor de vîrstă fertilă, sens m 
care dispensarele medicale urbane, 
de întreprindere și rurale au întoc
mit evidențe precise. Activități cu 
caracter educativ organizăm și in 
școli, la clasele mari, in colaborare 
cu cadrele didactioe, cu diriginții, 
cu organizațiile U.T.C.

MASURI ȘI ACȚIUNI DE PER
SPECTIVA. Deși am înregistrat 
progrese in evoluția indicatorilor 
demografici, nu putem trece cu ve
derea unele neajunsuri in activita
tea cadrelor sanitare in această di
recție. Pentru înlăturarea lor am 
stabilit noi măsuri, dintre care aș 
aminti, mai intîi, analiza lunară in 
comandamentul local de demografie, 
in consiliul oamenilor muncii, a 
principalilor indicatori demografici 
pe luna anterioară, inclusiv situația 
avorturilor. Cazurile cu consecințe 
sint analizate, in mod obligatoriu, și 
in colegiul de disciplină al perso
nalului sanitar, luindu-se măsuri 
de prevenire a unor cazuri asemă
nătoare. Am întreprins acțiuni com
plexe de popularizare a avantajelor 
de care se bucură, prin grija statu
lui, familiile cu mulți copii. Am or
ganizat și vom organiza in conti
nuare dezbateri, pornind de la ca
zuri concrete, ale consecințelor, 
prea adesea tragice pentru familie, 
ale avortului provocat. Creșterea 
eficienței acțiunilor cu caracter edu
cativ in rândul tuturor categoriilor 
de femei, de oameni ai muncii, prin 
îmbunătățirea metodelor și mijloa
celor de influențare și convingere, 
ridicarea, in continuare, a pregătirii 
profesionale a cadrelor medicale, 
mai atenta supraveghere a gravide
lor și nou-născuților sînt direcții de 
acțiune spre care converg eforturile 
noastre imediate și de perspectivă.

Cadrele medicale din județ doresc 
ca. prin întreaga lor activitate, ju
dețul nostru să se situeze la nivelul 
înalt al condițiilor materiale asigu
rate, să răspundă îndatoririlor în
credințate de partid și de stat pri
vind îmbunătățirea ocrotirii sănătă
ții, creșterea natalității — condiții 
de bază ale menținerii tinereții și 
vigorii poporului nostru, așa cum se 
subliniază in hotărîrile Congresului 
al XIII-lea al partidului.

Dr. Biro GHEIZA 
directorul Direcției sanitare 
a județului Harghita

Tinăra generație la școala noii revoluții agrare
(Urmare din pag. I)
observațiile științifice pe 
care le . adună de la un 
sezon la altul, nu poți de- 
cit să te bucuri.

Trecem peste o apă — 
mic afluțmt a! Jiului — 
pentru a străbate cu pasul 
ijpctărele de luncă desțele
nită pe care acum cresc 
fel de fel de legume, ve
dem copii la lucru — unii 
stropesc, alții execută di
verse lucrări de întreținere.

— Acolo ținem uneltele. 
Vrem să construim un 
adăpost mai acătării. Aici 
vrem să facem un mini- 
sistem. al nostru, de iriga
ție. Aici am schimbat pu
țin cursul pîriului, ne-am 
făcut o minicascadă. Vrem 
să construim o microhidro- 
centrală, apoi apele se vor 
desface in canale de iri
gație... Acolo am drenat. 
Dincoace am nivelat...

Demonstrația copiilor 
este demnă de urmărit pe 
viu. Ferma școlară (însu- 
mînd o zestre funciară de 
17 hectare), mai cuprinde 
un lot — un ogor în toată 
puterea cuvîntului. Culturi 
în sistem irigat și neirigat, 
experimente pe marginea 
cărora cercetători cu expe
riență și-ar putea nota cite 
ceva. și. la tot pasul, plă
cuțe cu numele plantei, cu 
denumirea științifică, cu 
datele de bază te averti

zează că producția nu se 
desparte nici o secundă de 
știință, așa cum învățătura 
nu se desparte de practică, 
așa cum practica nu se 
desparte de viață. Să mai 
adăugăm și cite ceva des- 

. pre ferma zootehnică a li
ceului. Au, aici. 135 de 
porci și 60—70 de purcei, 
230 de păsări ouătoare, o 
colecție de 24 de rase de 
păsări, intre care unele rase 
grele, ce ajung Ia 5—6 kg, 
au 3 cai și atelajele afe
rente. vaci, crescătorie de 
iepuri.

Pe un plan mai general, 
ni se pare demn de subli
niat faptul că în întregul 
județ Dolj, județ în care 
agricultura are o pondere 
însemnată (ca suprafață 
agricolă și volum al pro
ducției, ca populație ocu
pată in agricultură), școala 
își îndreaptă privirile, cu 
interes, și pricepere, și dra
goste, spre unele păminturi 
părăginite (adjudeeîndu- 
și-le, cu sprijinul obștii) 
și transformîndu-le în gră- 
dini-model. Fiecare școală 
generală are ferma ei. fie
care grădiniță are lotul ei. 
unii au solarii, răsadnițe, 
ciupercării. majoritatea 
cresc iepuri de casă și 
viermi de mătase care 
aduc importante beneficii 
in contul școlii. Intre șco
lile la care ne-am oprit in 
raidul nostru, o surpriză 
plăcută ne-a oferit-o chiar

o școală generală de oraș, 
Școala generală nr. 25 Cra
iova. Aflată mai Ia margi
nea orașului, la Făcăi, 
școala aceasta își propune, 
și reușește. după cum 
ne-am convins și din dia
logul purtat cu profesoara 
Maria Preda, directorul 
școlii, să asigure copiilor 
pregătire la nivelul celor 
mai bune școli din oraș, 
dar. în același timp, arun
că in brazda generoasă a 
inimii de copil sămînța 
dragostei pentru păinirit. 
pentru plante, pentru ani
male. Și, nu intimplător. 
jumătate din absolvenții 
de anul trecut ai acestei 
școli s-au îndreptat spre 
Liceul agricol nr. 9, spre 
viitoare profesii pe măsura 
cerințelor noului tip de 
aericultură, modernă și 
eficientă. La Școala gene
rală din comuna Malu 
Mare, la Școala generală 
nr. 1 Bratovoești. la Școala 
generală Mîrșani, ca și la 
Daneți sau la Amărăștii de 
Jos și la Puțuri, am văzut 
cum. efectiv, copiii sate
lor demonstrează propriilor 
părinți că . pămintul poate 
mai mult dacă e lucrat 
științific, dacă se inves
tește in el mai mult efort 
și multă dragoste. Și sin
tem convinși că țăranii din 
satele doljene înțeleg asa 
cum trebuie și eforturile, 
și rezultatele micilor con- 
curenți.

Pe loturile grădinițelor 
am admirat plante la fel 
de frumoase ea în orice 
grădină-model, și am vă
zut copii minulnd săpăligi. 
Era, pentru ei, o joacă 
de-a oamenii mari pe cai e 
au și sărbătorit-o cum se 
cuvine, in ora următoare, 
recitind poezii despre plan
te și grădinari, despre flori 
și albine... Am aflat că 
școlile generale le dau. de 
altfel, asistentă tehnică de 
la semănat pînă la ora cu
lesului. Liceele agricole, la 
rindul lor. asistă (și ajută 
efectiv) fermele școlilor 
generale. Universitatea si 
chiar unele institute de 
cercetări (Institutul de Ia 
Fundulea avea, pe terito
riul fermei liceului de la 
Malu Mare, cercetători, ur
mărind. de cițiva ani. o 
temă de studiu) asistă, 
sprijină eforturile și fruc
tifică. în scopuri științi
fice. concluziile micilor 
țărani-cercetători. Și. între 
timp, grădinile rodescl Dar 
rodul lor cel mai de preț, 
noua generație de agricul
tori- care se ridică sub 
ochii noștr^va mai primi 
încă multăjțWeme lumina 
din cărți™și căldură din 
inimi de dascăli dăruiți 
școlii și universului sătesc, 
pentru a se desprinde de 
școală așa cum tara o 
vrea : o generație viguroa
să, formată la școala noii 
revoluții agrare.

Intr-un șir de anchete publicate 
sub titlul : „Cum pleacă și cum vin 
trenurile in gară", ziarul nostru s-a 
ocupat de problema degradării unor 
vagoane de călători. Unele din tre
nurile unde se înregistrează încă nu 
rareori asemenea cazuri sint cele 
folosite de navetiști. Iată de ce, in 
continuarea investigațiilor noastre, 
ne-am oprit asupra comportării 
unor cetățeni din această categorie 
de călători.

însemnările de față încep cu o in
formație : pentru zecile de mii de 
oameni ai muncii care iși desfășoară 
activitatea in întreprinderile de pe 
platforma industrială ..23 August" și 
in zonă au fo-st create importante 
înlesniri in ce privește transportul. 
De aici pleacă cel mai modern și 
accesib'il mijloc de transport in co<- 
mun — metroul. Spre cartierele în
vecinate se dublează și se intretaie 
numeroase linii de tramvaie și au
tobuze. Cit despre navetiști, pentru 
ei o realizare remarcabilă este con
struirea unei noi stații de cale fe
rată — halta „23 August" — a cărei 
clădire este așezată in fața platfor
mei industriale, și tot pentru nave
tiști trenul care circulă intre stația 
București-Obor și Oltenița face un 
ocol de 10—12 km spre a-i lua din 
fața Întreprinderilor. Mii și mii de 
muncitori, care folosesc trenul ca 
mijloc de transport, locuiesc în co
mune din județele Călărași. Ialo
mița și Sectorul agricol Ilfov. Dar. 
in ciuda acestui fapt, nu-și pierd 
timpul pe drum : iau trenul din ve
cinătatea Întreprinderilor și călăto
resc cel mult o oră datorită unei 
judicioase corelări a mersului tre
nurilor cu programul de muncă. Cu 
alte cuvinte, se fac eforturi pentru 
a se crea posibilități de a ajunge, 
in condiții bune, la locul de muncă 
și de acolo — acasă. Dar aceste 
eforturi și străduințe sint respecta
te printr-o comportare civilizată in 
trenuri ?

Fără a generaliza, trebuie arătat 
că printre navetiști se întîlnesc unii 
a căror comportare in tren este in
tolerabilă. Cel puțin din două punc
te de vedere : al atitudinii față de 
ceilalți călători și al comportării 
față de bunurile publice, față de

dotările • vagoanelor. Subinginerul 
Vasile Antone, șeful reviziei C.F.R. 
București-Obor, ne demonstra cu 
documente că multe dintre trenurile 
care merg spre Oltenița se întorc 
din cursă cu distrugeri insumind 
pagube substanțiale.

Pentru a-i cunoaște pe „autorii" 
acestor vandalisme am călătorit mai 
multe zile, și la diverse ore. pe tra
seul București-Obor — Oltenița. Și 
am avut — din păcate — ce vedea :

cinci perdele. Ion Ilie Nicolae de la 
Întreprinderea de utilaj chimic „Gri- 
vița roșie" a fost surprins tăind ca
napelele din trenuri.

Desigur, asemenea situații ridică 
întrebarea dacă nu cumva factorii 
de răspundere din unitățile in care 
lucrează navetiștii consideră că răs
punderile lor educative se opresc ta 
poarta întreprinderii. Cum iși pot 
permite acești inși o asemenea com
portare în trenuri, fără teama de a

funcții de răspundere în grupele 
sindicale, in organizațiile U.T.C. 
Oare nimeni n-a simțit nevoia să ia 
atitudine împotriva unor asemenea 
comportări ce discreditează presti
giu) colectivului de muncă din care 
fac parte ? Acesta ar fi un prim 
aspect. Al doilea este acela ăl mun
cii politico-educative, pe care orga
nizațiile de partid, comitetele de 
sindicat, organizațiile U.T.C. trebuie 
să o desfășoare în rândurile na-

referim doar la cîteva, ar tolera ca 
în unitățile respective, propriii lu
crători — strungari, matrițeri. lami- 
noriști sau de orice altă meserie — "ă 
deterioreze anumite utilaje, să pro
ducă pagube ? Evident că nu. Nu, 
pentru că asta ar însemna afectarea 
însăși a proprietății obștești. Dar 
bunurile materiale din trenuri ale 
cui sint ? Nu sint tot proprietatea 
statului, a noastră, a tuturor? Nu 
înseamnă oare că prin asemenea ati-

----------- Cum pleacă și cum vin trenurile în gară ? -----------

CU NAVETIȘTII LA DRUM...
oameni în toată firea, dar aflați sub 
influența alcoolului își pierd contro
lul și au comportări inadmisibile. 
Este depistat într-o asemenea 
stare Ion Sandu, lucrător la 
întreprinderea „Republica", aflat 
la „apogeul" manifestărilor huliga
nice. Evident, climatul civilizat al 
călătoriei este profund alterat de 
prezența unor asemenea inși. Călă
torii corecți schimbă adeseori com
partimentul căutind liniște. Dar 
uneori și acolo dau de alți in
divizi Ia fel de certați cu normele 
de bună-cuviință. Mihai Dumitru din 
comuna Vasilați, nici una. nici 
două, scoate de sub haină un obiect 
ascuțit confecționat de el pentru a 
intimida ! Pe cine ? N-a fost capabil 
să răspundă nici celor din compar
timent nici in fața organelor de 
ordine.

Sau alt caz. Cornel Nuțu din 
Curcani, lucrător la Filatura de 
bumbac, a frinat trenul care venea 
dinspre Oltenița — blocînd instala
ția de frinare la vagoane — și l-a 
ținut in stația comunei timp de 
citeva zeci de minute. Adică atita 
timp cit a durat un repertoriu mu
zical al lăutarilor comunali ! Tudor 
Gurau din comuna Fierbinți-Ialomi- 
ța, lucrător la întreprinderea de ma
terial rulant, a sustras din vagoane

Răspunderea educativă a factorilor 
de conducere pentru comportarea 

muncitorilor-navetiști încetează 
la poarta întreprinderii?

fi trași la 
huliganice, 
și zeci de 
obștești ?

Am pus 
secretarului _________ _
de la întreprinderea „Republica" — 
Gh. Marius. Ne-am interesat Jacă 
exemplele negative din categoria 
celor amintite au fost prelucrate in 
organizațiile de partid, 
sindicale, în colectivele 
ale acestora, aduse la 
maselor largi ale muncitorilor între
prinderii. Nu ! „Oficial nici C.F.R-ul 
și nici organele de ordine nu ne-au 
anunțat. Așa câ...“.

Sigur, poate fi o explicație, 
in același timp, alături de 
cauză, călătoresc zi de zi 
chiar sute de tovarăși de 
uneori din aceleași echipe 
Here, de la aceleași locuri de mun
că. membri de partid, oameni cu

răspundere pentru actele 
pentru 

mii de
pagubele de mii 

lei aduse averii

deunăzi 
icmitetului

această Întrebare 
de partid

in grupele 
de muncă 
cunoștința

Dar 
cei in 
zeci și 
muncă, 

și ate-

vetiștilor. Ziarul nostru a sesizat 
și s-a referit in mai multe rân
duri la faptul că sub pretextul 
presiunii orei de plecare a trenului 
(de fapt sint mai multe curse pe zi 
in fiecare direcție) navetiștii nu 
participă cu lunile la nici o activi
tate politico-educativă, cultural-ar- 
tistică sau sportivă alături de colee-' 
tivul in care muncesc.

Din păcate, in multe întreprinderi, 
nici organizațiile de partid, nici con
siliile de conducere, nici organiza
țiile U.T.C., de sindicat nu se in
teresează, nu se ocupă de compor
tarea navetiștilor, de atitudinea a- 
cestora din trenuri, ca și cum răs
punderea educativă a factorilor de 
conducere pentru comportarea mun
citorilor ar inceta la poarta între
prinderii. Dar oare conducerile în
treprinderilor Filatura românească 
de bumbac, „Republica", „Granitul", 
întreprinderea de cabluri, ca să ne

tudini ca oele amintite asemenea 
indivizi aduc o gravă jignire între
gului personal muncitor, ai colecti
vului din care fac parte ? Iată dar 
suficiente motive pentru ca organi
zațiile. de partid, comitetele sindica
le, organizațiile U.T.C. să ia atitu
dine intransigentă împotriva celor 
ce își pierd demnitatea de munci
tori, de oetățeni, iar cazurile depis
tate să fie dezbătute In grupele sin
dicale, afișate și criticate public, in
cit să se creeze o opinie de masă 
împotriva lor.

Ne-am gindit că poate. In comu
nele de domiciliu li se face o ele
mentară educație civică pentru a 
preveni asemenea abateri de la 
conduita cetățenească normală, tn 
comuna Vasilați din județul Călă
rași discutăm pe această temă cu 
vicepreședintele biroului executiv al 
consiliului popular.

— Avem In comună peste 1 000 de 
navetiști — ni se spune. Ei lucrează 
in special in unitățile de pe platfor
ma „23 August". In comună, se com
portă, in general, bine. Nu știm și, 
e drept, nici nu ara căutat să aflăm 
ce-l determină pe unii dintre ei să 
comită abateri, să producă strică
ciuni în trenuri, să facă scandaluri. 
De exemplu, Dinu Marin a ajuns 
pentru asemenea fapte în fața in

stanțelor de judecată. Intr-adevăr, 
nu i-am popularizat faptele in co
mună. Nici ale lui, nici ale altora, 
pentru a crea o atmosferă de intole
ranță față de ele.

Greu de ințeles această optică 1 
Organizația de partid comunală cu
noaște cazul, știe că cetățeanul res
pectiv a comis acte antisociale, dar 
nu-i pune in discuția cetățenilor, a 
locuitorilor comunei faptele repro
babile. De ce ? Pur și simplu pentru 
că el, „consăteanul" luerpază la 
oraș, iar in acest caz ea, organiza
ția, nu se mai simte obligată să se 
ocupe de comportarea cetățenilor 
comunei respective. Evident, este o 
optică Îngustă, greșită.

Dar să recapitulăm : Ia întreprin
dere nu le zice nimeni nimic celor 
care degradează trenurile și aduc 
pagube materiale, iar in comună se 
păstrează o totală „discreție" asupra 
faptelor și făptașilor. O asemenea 
îngăduință nu putea să nu aibă altă 
urmare decit încurajarea actelor de 
deteriorare a bunurilor din trenuri, 
afectînd condițiile de călătorie ale 
tuturor călătorilor. Oare marile co
lective muncitorești, din care fac 
parte asemenea navetiști, oare ma
rile colective cetățenești ale comu
nelor în care locuiesc nu au forța 
neoesară de a-i aduce la ordine ? 
Nu ne indoim că dispun de o ase
menea forță ! Mai ales că marea 
majoritate a navetiștilor e alcătuită 
din oameni serioși, muncitori destoi
nici, iar in comună, acasă la ei, buni 
gospodari. De altfel, din rândurile 
acestora s-au format împreună cu 
organele Regionalei C.F.R.-Bucu
rești și oele ale miliției feroviare 
echipe de control și intervenție me
nite a preveni producerea in viitor 
a unor acte de degradare a avutului 
obștesc din trenuri, de menținere a 
ordinii publice.

Desigur, aste de dorit ca această 
acțiune, combinată cu intensificarea 
muncii de educație făcută in ințre- 
prinderi, în comunele cu navetiști, 
să aibă ca efect final intronarea dis
ciplinei și ordinii, a unei ambianțe 
civilizate, normale de călătorie in 
trenuri. Lucru așteptat de publicul 
călător, inclusiv de navetiștii înșiși.

Gh. GRAURE

DE LA C. E. C.
Contul curent personal — 
instrument de economisire 
și de efectuare a diferitelor 

Plăti
Economisirea timpului este o ce

rință a vieții moderne care se poa
te realiza prin diferite căi și mo
dalități. Una dintre acestea, como
dă și eficientă, se poate infăptui 
prin utilizarea contului curent Per
sonal, pus La dispoziția populației 
de Casa de Economii și Consem
na țiuni.

Instrument modern de economi
sire și de plată, contul curent per
sonal se deschide numai persoane
lor majore, la sucursalele și filia
lele C.E.C. din intreaga țară, prin 
depunerea unei sume de minimum 
100 de lei.

Din dispoziția titularilor de con
turi curente personale. Casa de E- 
conomij și Consemnațiuni efectu
ează in mod grâtuit. in limita su
melor din oont, diferite plăți peri
odice către unitățile prestatoare de 
servicii ca : plata abonamentului 
de telefon, radio, televizor, costul 
consumului de energie electrică și 
de'gaze, chirie, costul unor presta
ții etc.

(Pentru plățile periodice de impo
zite și prime de asigurare cererile 
se adresează direct unităților C.E.C.

Pe lingă plățile prin virament e- 
numerate. titularii conturilor cu
rente personale pot efectua și plăți 
in numerar din cont prin interme
diul carnetelor de cecuri, care se 
pun la dispoziția fiecărui titular l.i 
deschiderea contului. De asemenea, 
titularilor de conturi li se pot eli
bera la cerere, carnete de cecuri cu 
sumă limitată, cu ,ajutorul cărora 
pot efectua plata mărfurilor cum
părate de la unele unități comer
ciale stabilite sau a unor prestații 
de servicii efectuate de organizații 
socialiste.

Titularii de conturi curente per
sonale beneficiază totodată și de o 
dobindă anuală, ca și de toate ce
lelalte drepturi și avantaje gene
rale acordate de Casa de Economii 
și Consemnațiuni tuturor depunăto
rilor.

i
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concentrare a forțelor, 

o temeinică
organizare a muncii
GRÎUL

IALOMIȚA. In Cîmpia Bă
răganului ialomițean a început se
cerișul griului de pe cele aproape 
80 000 hectare. După identificarea 
tuturor parcelelor pe care spicele 
au ajuns la stadiul de coacere, 
combinele sînt astfel reglate incit 
spicele să fie complet treierate, iar 
boabele să nu fie sparte. în con
siliul agroindustrial Balaciu, la 
recoltarea celor 4 361 hectare culti
vate cu grîu participă 102 combine, 
din care 22 venite în sprijin din 
județul Vaslui. In toate unitățile 
de aici sînt create condiții ca în 
cel mult 8 zile bune de lucru în
treaga producție de grîil să fie 
strinsă și depozitată. ,

La C.A.P. Munteni Buzău, pre
ședintele unității, Gheorghe Ghiță, 
prezent la unul din punctele de 
lucru, ne-a spus : „Consider că cele 
1 100 hectare cultivate cu grîu vor 
fi recoltate în cel mult 8 zile bune 
de lucru. Afirm aceasta prin faptul 
că astăzi, deși am început lucrul 
ceva mai tîrziu, cînd lanurile au 
permis recoltarea producției, umi
ditatea fiind de 23 la sută, pînă 
seara vom recolta 130 hai Toate 
cele 29 de combine funcționează de 
la început în cele mai bune condi
ții. Se lucrează cu masa de 
tăiere lăsată la maximum, să co
pieze pur și simplu terenul, fiindcă 
avem mare nevoie și de paie. Pen
tru toate mijloacele de transport 
am organizat rute între arii și ba
zele de recepție, unde preluarea se 
face foarte operativ".

în județul Ialomița, deși seceri
șul griului este la început, se face 
simțită din plin exigența și rigu
rozitatea organizării campaniei de 
seceriș.

Dacă astăzi (n.r. 8 iulie) în ju
dețul Ialomița au fost recoltate 
peste 3 000 ha, lucrarea începînd 
după prînz, mîine, prin generali
zarea recoltării griului și intrarea 
în lanuri a tuturor combinelor, rit
mul zilnic va depăși 9 000 ha. In 
acest fel, cele aproape 80 000 ha 
cultivate cu grîu vor fi strînse și 
depozitate în cel mult 8 zile bune 
de lucru. (Mihai Vișoiu. corespon
dentul „Scinteii").

GIURGIU. Ieri după-amiază, 
8 iulie, s-au recoltat primele su
prafețe cultivate cu grîu în coo
perativele agricole din Slobozia, 
Stănești, Oinacu, Braniște, Gostinu 
și altele.

Pe baza măsurilor stabilite de 
comitetul județean de partid, spe
cialiștii urmăresc în continuare, 
oră de oră. stadiul de coacere a 
lanurilor pentru ca în cîteva zile, 
pe măsură ce spicele ajung în pîrgă, 
secerișul să se extindă la nivelul 
întregului județ. Au fost făcute 
toate pregătirile pentru ca atunci 
cind secerișul se va generaliza să 
se asigure realizarea și chiar de
pășirea unei viteze zilnice la re
coltat de peste 7 600 hectare. De 
asemenea, pentru a evita pierderile 
de boabe au fost luate măsuri deo
sebite privind etanșeizarea combi
nelor, confecționarea unor tăvi co
lectoare. montate sub combine, și 
s-au constituit echipe speciale de 
cooperatori care, cu ajutorul sece- 
rilor, vor aduna imediat lanurile 
căzute din cauza vijeliei și a ploi
lor din ultimele zile. De asemenea, 
au fost amenajate piste suplimen
tare pentru solarizare și s-au luat 
măsuri pentru creșterea capacității 
de uscare prin mijloace mecanice. 
(Ion Manea, corespondentul „Scin
teii").

HUNEDOARA. Recoltatul orzului se desfă
șoară și în județul Hunedoara din plin, fiind create 
toate condițiile ca în următoarele două zile întreaga 
recoltă să fie în hambare.

în C.U.A.S.C.-urile Deva, Simeria, Geoăgiu, Că-’ 
lan. Ilia, secerișul se desfășoară în ritm susținut, 
dar și cu multă grijă pentru a nu se pierde din 
recoltă. în C.U.A.S.C. Deva, de exemplu, din cele 
617 hectare cu orz s-au recoltat peste 400 hectare, 
iar la Ilia, din 505 hectare s-au recoltat 350 hec
tare. Si în consiliul unic agroindustrial Călan se
cerișul se apropie de sfîrșit. Cele 43 combine se 
aflau ieri toate în lanuri, pentru a încheia cit mai 
grabnic secerișul pe o suprafață de 433 hectare.

Cu toate realizările obținute. îndeosebi ieri, 
miercuri, cînd ritmul de lucru a crescut mult, 
ajungind la viteza de lucru planificată, se mai 
întîmplă în unele locuri și dereglări. Așa de exem
plu, marți, 7 iulie, intr-o tarla a C.A.P. Totești. din 
5 combine lucrau numai două. Una se defectase, 
iar două aveau buncărele pline cu boabe și nu 
aveau unde le goli. Asta deoarece nu era decît un 
cuplu de remorci care efectua transportul recoltei. 
Desigur, este un caz izolat, dar se pot trage con
cluziile cuvenite privind organizarea muncii în 
această unitate agricolă, ca și în altele, pentru ca 
fiecare oră bună de lucru să fie folosită din plin. 
(Sabin Cerbu, corespondentul „Scinteii").

ALBA. Secerișul orzului, declanșat mai întîi 
în zonele sudice ale județului, respectiv în consi
liile unice agroindustriale Cîlnic, Ighiu, Jidvei și 
Sibot, s-a generalizat aproape în toate . unitățile. 
Se lucrează în formații complexe care au fost 
concentrate cu prioritate pe solele cu expunere 
sudică, unde orzul a ajuns mai devreme la matu
ritate. începînd de ieri, aria secerișului s-a extins 
și în cooperativele agricole cu terenuri mai grele, 
cum sînt cele din Berghin, Chirbom și Heng. Pre
tutindeni se .acționează intens, cu grijă deosebită 
pentru evitarea pierderilor. întrucît secerișul orzu
lui a fost declanșat mai intîi în zonele sudice, pen
tru a spori și mai mult ritmul de lucru au fost ini
țiate acțiuni de întrajutorare cu combine aduse 
din unitățile unde recoltarea nu a început încă. 
Astfel, la cooperativa agricolă din Pianu de Jos 
au fost aduse patru combine de la S.M.A. Ocna 
Mureș. La rindul lor. cooperatorii din Pianu de 
Sus au primit în ajutor șase combine de la vecinii 
lor din Vințu de Jos, care cultivă pentru sămînță 
întreaga suprafață de orz și unde deci recoltatul 
se va face mai tîrziu. (Ștefan Dinicâ, corespon
dentul „Scinteii").
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DOUA CULTURĂ
BIHOR. Zilele excesiv 

de călduroase din această 
lună au grăbit coacerea or
zului și in Cimpia Crișuri- 
lor. Am străbătut marți și 
miercuri o bună parte a zo
nelor agricole bihorene, unde 
mii de mecanizatori, coope
ratori și specialiști muncesc 
fără răgaz pentru a pune 
grabnic la adăpost întreaga 
recoltă. Printre primii care 
au anunțat incheierea seceri
șului orzului sînt cooperato
rii din Tarcea. Otomani, Ro
șiori, Tileagd, Batăr, Arpă- 
șel, asociațiile economice in- 
tercooperatiste Nojorid și 
Săcueni. Pină marți seara, 
orzul a fost strîns de pe 
12 057 hectare, din cele 14 185 
aflate în cultură. ■ Au fost 
eliberate 9 043 hectare și se
mănate culturi duble pe 6 805 
hectare.

După cum se poate des
prinde și din datele statis
tice prezentate mai sus. in 
actuala campanie, în majori
tatea unităților insămîntării 
culturilor duble i se acordă

aceeași atenție ca și lucrări
lor de recoltare. Din consta
tările de pe teren mai reți
nem și faptul că in vederea 
grăbirii ritmului la insămin- 
țări, a reducerii consumului 
de carburanți, cît și pentru 
menținerea apei în sol s-a 
optat pentru semănarea a- 
cestor culturi numai in teren 
pregătit prin discuire și afi- 
nare. Ne-am convins de 
acest lucru și la C.A.P. Ro
șiori. Impresionează aici am
pla mobilizare de forțe, demn 
de menționat fiind faptul că 
numai cu atelajele se trans
portă zilnic circa 100 tone 
paie, creindu-se front de lu
cru tractoarelor la semăna
tul culturilor duble. Efectul 
unei asemenea organizări : 
nici o parcelă recoltată n-a 
depășit 48 de ore pină la 
așezarea sub brazdă a se
minței pentru cea de-a doua 
cultură.

Lucrări în flux continuu 
și la C.A.P. Sinnicolau Ro
mân. Se recoltau lanurile de 
orz pentru sămînță. Munca

începuse devreme, reglin- 
du-se combinele de 2—3 ori 
pe zi, in funcție de starea 
lanului. Se ciștigă astfel ore 
prețioase de lucru in favoa
rea recoltei. Concomitent cu 
recoltarea se desfășoară și 
eliberarea terenului, lucrare 
la care concură nu numai 
presele de balotat in cuplu 
cu remorcile, ci in egală mă
sură și mijloacele hipo mo
bilizate la transport. Ritm 
bun și la însămințări. După 
grapa cu discuri grele, per
pendicular traversează un 
disc normal în agregat cu o 
grapă cu colți ficși. Terenul 
se nivelează, asigurînd un 
bun pat germinativ. Con- 
semnînd asemenea reali
zări bune, trebuie spus 
că semănatul culturilor du
ble ar putea fi mult mai a- 
vansat dacă peste tot s-ar 
acorda atenția cuvenită 
strîngerii paielor și pregăti
rii operative a solului.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii"

de calitate, 
cărbunele așteptat 
de energeticieni
N

imic nu este mai important decît calitatea cărbu
nelui. Priviți graficul desfășurat pe acest perete. 
Cupa excavatorului cu rotor dacă ia o dată cu 
masa cărbunelui și cinci centimetri de steril îi di

minuează puterea calorifică cu 10 kcal pe kg de combus
tibil, ceea ie in termocentrală înseamnă o reducere a pro
ducției de energie electrică cu circa 2 000 kWh. Pătrun
derea unei bucăți de metal la moara de cărbune conduce 
la defectarea ei. iar pentru fiecare oră de staționare se 
pierde o producție de 51 000 kWh. Un singur procent mai 
mare de umiditate a cărbunelui echivalează cu diminua
rea puterii calorifice cu aproape 40 kcal pe kg. Rețineți a- 
ceste calcule: la un cărbune cu o putere calorifică de 1 760, 
1 610 sau 1 400 kcal pe kg de combustibil este necesar 
pentru menținerea arderii in focarele cazanelor a unui 
adaos de hidrocarburi de 9. 15 sau. respectiv, 30 la sută. 
Iată de ce acordăm o importanță deosebită calității căr
bunelui energetic.

Cele de mai sus nu sînt pledoarii ale unui reprezentant 
dintr-o unitate energetică. Sint calcule concrete, convin
gătoare prezentate de ing. Nicolae Bercea, directorul în
treprinderii miniere Rovinari. în cadrul unei recente con
sfătuiri care a avut ca temă : „îmbunătățirea calității căr
bunelui livrat termocentralelor, eliminarea corpurilor 
străine, creșterea puterii calorifice a cărbunelui, asigura
rea ritmicității în livrare și a stocurilor de rezervă". Ma
nifestarea, inițiată și organizată de Comitetul uniunii sin
dicatelor din întreprinderile miniere, petrol, geologie și 
energie electrică, împreună cu ministerele de resort, s-a 
dovedit eficientă și utilă, remarcîndu-se modul deschis și 
obiectiv de tratare a unor probleme de stringentă actua
litate. S-au spus lucrurilor pe nume, au fost evidențiate 

junele experiențe, o serie de carențe. Dar nu numai atît. 
■S-au stabilit și o serie de soluții menite să determine 
mutații în acest domeniu. Cei peste o sută de partici
pant : mineri, energeticieni sau reprezentanți din alte 
sectoare au avut prilejul să asculte, să dezbată situații 
diverse sau puncte de vedere concrete.

onul discuțiilor a fost dat de raportul prezentat de 
președintele comitetului uniunii sindicatelor de ra
mură, Alexandru Toader. Un fapt pozitiv : rezul
tatele de zi cu zi se îmbunătățesc ca urmare a apli

cării unui complex de măsuri. Amintim cîteva dintre ac
țiunile întreprinse : perfecționarea tehnologiilor din ca
riere prin îndepărtarea intercalațiilor de steril cu gro
simi de 30—40 cm. exploatarea straturilor de cărbune din 
subteran cu grosimi între 2—3,5 m. reducerea diluției căr
bunelui din subteran și cariere, evitarea amestecului cu 
steril pe circuitele de transport, asimilarea și introdu
cerea unor noi utilaje în fluxurile tehnologice ș.a.

Măsuri eficiente au fost luate si în unitățile de pro
ducere a energiei electrice pentru buna gospodărire și 
conservare a stocurilor din depozitele de cărbune ale 
termocentralelor, functionarea corespunzătoare a stații
lor de concasare. a instalațiilor electromagnetice de de
tectare si extragere a metalelor. Pe întreg fluxul de la 
mină sau carieră la termocentrală sînt evidente efor
turile ce se fac pentru creșterea calității cărbunelui.

ezultatele obținute sînt însă la nivelul exigențelor? 
Unele unități miniere sau energetioe ar putea răs
punde afirmativ, deși si acestea au încă rezerve ne
valorificate. Altele se confruntă cu probleme care

influențează negativ nivelul de calitate a cărbunelui ex
tras și livrat termocentralelor. Concret. în cadrul uni
tăților aparținînd combinatelor miniere Motru si Rovi
nari nu este asigurat în mod corespunzător indicele de 
normalitate între rezerva de cărbune descopertată în ca
riere si volumul producției programate, fapt ce favori
zează desprinderea sterilului din acoperișul stratului și 
înglobarea acestuia în cărbunele extras. De asemenea, nu 
se respectă cu strictețe prevederile din instrucțiunile de 
lucru pentru excavarea separată în cariere a intercala- 
tiilor de steril cu grosimi mai mici de 40 cm. La une
le excavatoare cu rotor, sesizoarele de metale sînt de
fecte si au fost scoase din funcțiune. Deși au fost in
tensificate acțiunile pentru asecarea si evacuarea ape
lor provenite din precipitații, sint încă puncte de ex
ploatare în care această problemă nu a fost soluționa
tă. Instalațiile de presfărimare din unele unități minie
re funcționează nesatisfăcător datorită calității slabe a 
utilajelor si a lucrărilor de întreținere si reparații efec
tuate. Livrarea unor cărbuni cu granulații cu mult pes
te valorile prevăzute în standarde a condus în repeta
te rînduri la blocarea instalațiilor de descărcare, la uza
rea accentuată a acestora, la avarierea benzilor de trans
port. Existenta corpurilor străine în cărbunele livrat si 
în special a pieselor metalice, care, în unele cazuri au 
ajuns in morile de cărbune, a dus Ja avarierea acesto
ra si scoaterea din funcțiune pe timp îndelungat a in
stalațiilor respective. Și o ultimă remarcă : datorită ca
lității necorespunzâtoare a cărbunelui livrat de între
prinderile miniere în anul trecut, la termocentrale pu
terea medie zilnică a fost diminuată cu circa 750 MW.

— Nu am produs aproape 400 milioane kWh datorită 
puterii calorifice scăzute a cărbunelui primit, menționa 
ing. Micloș Zoldi. directorul întreprinderii electrocentra- 
le Doicesti. Anul trecut, din patru milioane tone de 
cărbune expediat termocentralei noastre 400 mii de tone 
a fost steril. Dacă primeam numai 3,5 milioane tone, dar 
de calitate, produceam mai multă energie. Nu are rost 
să ne păcălim, că în ultimă instanță aceste artificii ne 
păgubesc pe noi toți. S-a spus in cadrul consfătuirii : ce 
fac recepționerii de cărbune ai centralelor electrice ? Nu 
întotdeauna sînt exigenți asa cum ar fi firesc. însă pun 
și eu întrebarea : Dar cei ce produc nu au nici o răs
pundere cu privire la calitatea cărbunelui ?

Discuțiile au devenit „aprinse". Este firesc. Sînt pro
bleme acute, care trebuie analizate cît mai obiectiv pen
tru a desprinde punctele nevralgice.

— Nu am făcut totul pentru a sensibiliza preocuparea 
pentru calitate a întregului colectiv al întreprinderii mi
niere Motru. precizează Mihai Viță, președintele comite
tului de sindicat de la această unitate. Am auzit aici ce 
necazuri se creează la producătorii de energie datorită 
calității necorespunzătoare a cărbunelui. Va trebui să ne 
perfecționăm activitatea pentru a livra numai producție, 
corespunzătoare.

I
nițiativa organizării acestei întîlniri între repre
zentanți ai minerilor și ertergeticienilor s-a do
vedit de bun augur. Dezbaterile ce au avut loc 
au scos in evidență aspecte majore din relația 
cărbune—energie. S-a înțeles poate mai bine cerința 

devenită necesitate stringentă : mai mult cărbune 
și de calitate pentru a avea mai multă energie elec
trică. S-au desprins. de asemenea. cu claritate 
unele din acțiunile necesar a fi întreprinse pen
tru îmbunătățirea calității cărbunelui, prezentate sin
tetic de ing. Iulian Costescu. adjunct al ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei :

— Problema calității cărbunelui trebuie să ocupe un 
loc prioritar în activitatea noastră. Nimeni nu cere un 
cărbune mai bun decît cel existent în zăcămînt. Dar ex
ploatarea lui trebuie făcută astfel incit să nu-i fie alte
rate calitățile dobindite pe cale naturală. O serie de de
ficiențe semnalate pot fi eliminate într-un timp relativ 
scurt. Noi. minerii, care sîntem furnizorii materiei pri
me — cărbunele — pentru energeticieni. răminem prm7 
cipalii beneficiari a ceea ce s-a discutat in cadrul con
sfătuirii. în fața noastră stau sarcini imediate și de 
perspectivă. Măsurile pentru îndeplinirea celor din 
prima .categorie se pot aplica operativ, fără eforturi de
osebite : ridicarea nivelului de pregătire profesională a 
personalului : întărirea ordinii și disciplinei la fiecare 
loc de muncă; punerea în funcțiune a tuturor extractoa- 
relor de corpuri metalice ; instruirea lunară și analiza 
activității tuturor lucrătorilor antrenați în controlul de 
calitate. Dintre măsurile de perspectivă aș aminti : îmbu
nătățirea actualelor tehhologii ; studierea detaliată a 
condițiilor morfologice ale zăcămintelor ce urmează a fi 
puse in valoare în vederea adoptării celor mai adecvate 
metode de exploatare ; creșterea fiabilității echipamen
telor puse la dispoziția sectorului minier. îmi exprim 
rnnvingerea că oamenii muncii din domeniul carbonifer 

aven rapacitatea de a fructifica experiența cîsti- 
-a'ă. că vor elimina hotărît deficiențele și se vor mo- 

exemplar spre a da țării cît mai mult cărbune și 
de. ralitate.

|j

Ion LAZAR

De bună seamă, actuala etapă de dezvoltare ca
litativă, intensivă a economiei naționale este strîns 
legată de pregătirea corespunzătoare și continua per
fecționare profesională a tuturor oamenilor muncii, 
de preocupările existente pentru ridicarea nivelului 
de cunoștințe tehnico-științifice, în măsură să răspundă 
exigențelor unei producții moderne, eficiente. In 
această privință, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta 
că, in continuare, se cere acordată o atenție sporită 
aplicării și înfăptuirii programelor de ridicare a ca
lificării profesionale, tehnice a muncitorilor și spe
cialiștilor din toate domeniile de activitate. „Avem 
nevoie - sublinia secretarul general al partidului - 
de o ridicare mai puternică a nivelului de cunoștințe

pentru înfăptuirea modernizării, pentru realizarea 
obiectivelor revoluției tehnico-științifice și ale noii re
voluții agrare".

Se desprinde, așadar, ideea că îmbunătățirea pregă
tirii profesionale reprezintă o latură importantă, insepa
rabilă a amplului proces de perfecționare a organizării 
și de modernizare a producției, implicînd acțiunea fer
mă, perseverentă a organelor și organizațiilor de partid, 
a consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi pentru 
elaborarea unei strategii limpezi în această privință și 
ducerea la bun sfîrșit, cu rezultate cît mai bune, a 
acțiunilor și măsurilor stabilite. Cum se acționează 
concret, ce rezultate se obțin, ce perfecționări trebuie 
aduse procesului de ridicare a pregătirii profe
sionale ?

De la muncitor la director—tofi învață!
După cum se cunoaște. întreprin

derea noastră se află într-un mo
ment esențial, de restructurare si 
modernizare amplă a fabricației, în 
scopul creșterii nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, al asimilării 
unor noi autoturisme cu performan
te superioare. în strînsă legătură 
cu aceasta, la recenta vizită în uni
tatea noastră, secretarul general al 
partidului ne-a cerut să ne sporim 
preocupările pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de pregătire al tu
turor oamenilor muncii, creînd tbate 
condițiile pentru ca „Dacia" să fie 
competitivă cu cele mai bune mașini 
similare din lume. Sînt sarcini de 
mare răspundere pentru înfăptuirea 
cărora comitetul de partid și consi
liul oamenilor muncii au elaborat 
un program concret de acțiune, uni
tar pe întreprindere, cu activități 
specifice, gîndite în perspectiva ime
diată și mai îndepărtată.

Practic, sistemul pe care îl aplicăm 
este astfel conceput îneît fiecare an
gajat al întreprinderii, de la munci
tor la director, să participe cel puțin 
o dată pe an la una din formele de 
perfecționare a pregătirii profesio
nale. Astfel, muncitorii calificați cu 
categorii mici de încadrare, tinerii 
absolvenți sau muncitorii veniți prin 
transfer din alte unități iau parte la 
instruiri la locul de muncă, iar 
muncitorii cu experiență și cu cate
gorii mai mari de încadrare sint cu
prinși în cursuri de perfecționare și 
policalificare. O asemenea diferen
țiere pornește de la ideea că mun
citorii din prima categorie trebuie 
în primul rînd să cunoască exigen
țele activității la locul lor de muncă, 
să știe să mînuiască bine uneltele, 
dispozitivele si mașinile la care lu
crează, să-și însușească rigorile 
disciplinei tehnologice. în vreme ce 
muncitorii cu vechime mai mare, 
cu experiență sînt pregătiți pentru 
un salt calitativ în activitatea lor, 
astfel îneît să se poată adapta rapid 
la noile condiții de tehnicitate su
perioară impuse de modernizarea 
fabricației.

Ca urmare, tematicile pentru 
cursurile de perfecționare sînt sta
bilite de șefii de secție, care cunosc 
cel mai bine problemele oe trebuie 
să stea în atenție. Cît privește in
struirile la locul de muncă, la aces
tea se utilizează pe scară largă me
toda demonstrațiilor practice de în
vățare a operațiilor și lucrărilor.

Cum am procedat ca să evităm 
formalismul, superficialitatea în des
fășurarea acestor activități ? Din ex
periență ne-am convins că nu este 
bine să încredințăm oricui conduce
rea activităților respective doar pe 
criteriul că are pregătirea necesara 
sau dispune de mai mult timp liber. 
Dimpotrivă, prin grija și sub con
trolul organizațiilor de partid, au 
fost aleși cei mai bufti specialiști, 
maiștri și tehnicieni, cu experiență 
îndelungată si aptitudini pedagogice. 
De asemenea, se fac dese controale 
pentru a urmări ca instruirile si 
cursurile să se țină cu regularitate, 
la nivel calitătiv corespunzător. Dacă 
la început s-au acordat și sancțiuni 
pentru nerespectarea sarcinilor în 
acest domeniu, pentru nefrecventa- 
rea cu regularitate a cursurilor, 
acum activitatea a intrat pe un făgaș 
normal.

O altă formă de pregătire este 
aceea a programelor personale, care 
au la bază studiul individual și o ac
tivitate colectivă cel puțin o dată 
pe lună. Bunăoară, pentru maiștri, 
personalul muncitor cu studii medii 
și superioare de la serviciile funcțio
nale și din atelierele de proiectare 
sînt stabilite opt teme de importantă 
majoră, care prezintă interes comun 
pentru participanți și care sînt 
dezbătute în colectiv. Temele con
crete pentru studiul individual al 
fiecărui maistru sînt stabilite ne
mijlocit de directorul de fabrică sau 
de șeful de secție împuternicit a fi 
responsabil de program.

La rindul lor, directorii de fabrici, 
șefii de secții, de servicii, ateliere 
sau birouri sînt cuprinși în progra
me de perfecționare care au la bază 
studiul individual cu cite o activi
tate colectivă organizată în fiecare 
trimestru, cu participarea unor spe
cialiști de la Centrul de pregătire a 
cadrelor din economie. Se cuvine 
precizat că în numeroase cazuri 
temele individuale de studiu sînt 
legate de cercetarea unor soluții 
de ordin tehnic, tehnologic sau or
ganizatoric. de diferite probleme 
practice ale activității productive.

O mențiune necesară : se ține o 
evidentă strictă a fiecărei activități, 
pe fișe individuale. Cum putem în
lătura subiectivismul în aprecierea 
stadiului pregătirii fiecărui om în 
parte ? După modelul testului teo
retic de la examinarea pentru ob
ținerea permisului de circulație, au 
fost elaborate 33 de seturi de între
bări și răspunsuri în trei variante, 
specifice fiecărei meserii din înfte- 
prinderea noastră, cu grade de di
ficultate corespunzătoare categoriei 
de încadrare a muncitorilor.

Atît la nivelul întreprinderii, cît 
și la cel al secțiilor de producție au

fost luate o serie de măsuri pentru 
crearea unor condiții optime de des
fășurare a activităților de perfecțio
nare a pregătirii profesionale. Astfel, 
au fost stabilite sălile necesare des
fășurării cursurilor, iar la nivelul în
treprinderii a fost amenajat un ca
binet metodic pentru perfecționarea 
pregătirii profesionale.

Cabinetul metodic dispune de o 
sală de curs cu 80 de locuri, utilată 
cu toată aparatura necesară, o bi
bliotecă de carte tehnică și de spe
cialitate. o expoziție cu principalele 
aspecte legate de metodologia de or
ganizare și desfășurare a programe
lor de perfecționare a pregătirii pro
fesionale. Pe lingă alte activități spe
cifice : cursuri, testări, examene, 
consfătuiri și schimburi de expe
riență, în cadrul cabinetului metodic 
se alcătuiesc, multiplică și difuzează 
o serie de materiale didactice și do
cumentare. foi volante, filme.

O ultimă realizare : buletinul ca
lității forței de muncă — o adevă
rată oglindă a situației calificării 
personalului muncitor din întreaga 
întreprindere, instrument prețios de 
lucru pentru factorii de conducere și 
membrii biroului comitetului de 
partid în elaborarea și adaptarea 
strategiei de perfecționare a pregă
tirii muncitorilor și specialiștilor.

Desigur, activitatea în acest do
meniu este în continuă îmbunătățire. 
Ceea oe se cuvine să subliniem este 
că măsurile stabilite în spiritul in
dicațiilor date de secretarul general 
al partidului prind viață, sînt trans
puse riguros în practică.

Ion ANGHEL
secretar adjunct 
al comitetului de partid, 
întreprinderea de autoturisme 
din Pitești

In ultimii ani, dinamica dez
voltării construcțiilor navale a pus 
cu acuitate sarcini sporite și colec
tivului întreprinderii mecanice na
vale din Galați privind perfecțio
narea pregătirii profesionale. Ex
ceptând construcția metalică a 
corpului vasului si motoarele, aici 
se realizează peste 60 la sută din 
instalațiile și echipamentele speci
fice de navigație și transport pen
tru nave între 4 500 și 165 000 tdw. 
Acest proces de reevaluare con
tinuă a cunoștințelor teoretice și 
practice este nemijlocit legat de 
înnoirea și modernizarea produse
lor. Astfel, peste 37 la sută din vo
lumul total al producției îl repre
zintă produsele noi și moderni
zate. Dintre acestea, cele mai im
portante asimilări in fabricație, de 
la începutul anului, le reprezintă : 
gama eletropalanelor de la 1,3 la 
6,3 tone, vinciurile hidraulice și cu 
aburi, distilatoarele de apă tehnică 
de 12 tone in 24 ore, separatoarele 
cu analizoare de hidrocarburi, pu
pitrele electronice de comenzi na
vigație și semnalizări, utilaje de 
salvare din fibre de sticlă cu masă 
poliesterică superignifugate pentru 
petroliere și multe altele. Unele 
dintre aceste produse au fost rea
lizate in premieră industrială, asi- 
gurindu-se colaborarea cu institute 
de cercetări și proiectări de profil, 
metodă directă de ridicare a cali
tății produselor și perfecționare a 
muncii. (E. Dichiseanu).

O Comitetul de partid 
și consiliul oame
nilor muncii de la 
Combinatul metalurgic 
din Cimpia Turzii au 
stabilit un program de 
perfecționare a pregă
tirii profesionale a 
personalului muncitor 
din combinat, care în 
cincinalul 1986—1990 
se va realiza în două 
etape :

In prima etapă, 
1986—1987, toți oame
nii muncii din combi
nat iau parte la un 
program de perfecțio
nare profesională, cu 
accent pe însușirea 
cunoștințelor necesare 
conducerii mașinilor, 
utilajelor, instalațiilor 
din dotare, participa
rea directă la perfec
ționarea tehnologiilor 
de fabricație, însușirea 
și aplicarea măsurilor 
de organizare raționa
lă a producției și a 
muncii.

In etapa a doua, 
1988—1990, pe baza 
sarcinilor calitativ su
perioare prevăzute in 
plan, se va urmări 
acumularea de noi cu
noștințe teoretice și 
practice, corespunză
tor nivelului mijloace
lor tehnice din dotare.

Perfecționarea pre
gătirii profesionale 
este organizată pe sec
ții, locuri de muncă, 
categorii de personal, 
niveluri de pregătire, 
urmărindu-se consti
tuirea unor grupe cit 
mai omogene sub ra
portul nivelului de 
pregătire și al preocu
părilor profesionale.

Menționăm că peste 
35 la sută din numă
rul total al oamenilor 
muncii din combinat 
sint tineri cu o înaltă 
calificare profesională,

pregătiți în școlile 
profesionale și liceul 
industrial metalurgic 
de la grupul școlar 
al combinatului, care 
reprezintă o puternică 
și modernă bază de 
formare a cadrelor ne
cesare atît combinatu
lui nostru, cit și pen
tru alte unități din 
cadrul ramurii. (loan 
Călugăr, secretar al 
comitetului de partid, 
Combinatul metalur
gic Cîmpia Turzii).

* Pentru anul în 
curs sint cuprinși în 
programul de perfec
ționare 1 600 de anga
jați, din care 1 343 
muncitori. 38 maiștri, 
133 personal de spe
cialitate cu pregătire 
medie și 86 cu pregă
tire superioară.

Pentru muncitori 
s-au organizat urmă
toarele tipuri de pro
grame : programe de 
integrare in producție 
a tineritor absolvenți, 
programe de adaptare 
pentru acei muncitori 
care participă la lu
crări noi, la realizarea 
unor produse noi și 
mînuiesc utilaje de 
lucru moderne ; pro
grame de policalifica
re pentru meseriile 
de sudor, lăcătuș, fre
zor, frigotehnist, elec
tronist ; programe de 
completare a cunoș
tințelor teoretice și 
practice ale muncito
rilor calificați — ti
neri care nu-și reali
zează normele de 
muncă ; programe de 
reciclare în meseria 
de bază.

Maiștrii participă la 
un curs avind ca 
obiectiv creșterea com
petenței lor pe post, 
legat de îmbunătățirea

metodelor de organiza
re și conducere a for
mațiilor de lucru, rea
lizarea sarcinilor de 
plan. Personalul de la 
contabilitate, financiar, 
aprovizionare partici
pă la programe reco
mandate de forul de 
resort, pentru care 
există tematici-cadru 
pe întregul cincinal. 
Pentru tehnicieni sînt 
organizate instruiri in 
cadrul atelierelor de 
proiectări tehnologice, 
respectiv in cadrul bi
rourilor serviciilor și 
secțiilor de producție, 
iar inginerii, econo
miștii și subinginerii 
se perfecționează prin 
programe personale, 
bazate pe studiu in
dividual.

începînd din acest 
an, personalul de con
ducere participă la 
perfecționare sub di
recta îndrumare a 
centralei industriale, 
avind teme de studiu 
individual, care ur
mează să fie prezen
tate în cadrul unor 
convocări speciale. O 
serie de specialiști 
participă la cursuri în 
afara întreprinderii, la 
studii social-politice, 
la centrele teritoriale 
de calcul din Cluj- 
Napoca și Tîrgu Mu
reș, la institutele po
litehnice din Bucu
rești, Cluj-Napoca, Ti
mișoara, iar un nu
măr de 150 muncitori 
sint incluși la învăță
mântul seral liceal și 
universitar. (Liana 
Caraveteanu, secre
tar adjunct al comite
tului de partid al în
treprinderii „Tehno- 
frig" din Cluj-Na
poca).

O idee esențială care se desprinde din relatările de mai sus este 
aceea că perfecționarea pregătirii profesionale nu este și nu poate fi 
considerată o obligație secundară a activității economice, ci trebuie 
organic integrată, permanent, in procesul de modernizare a pro
ducției. Iar pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor 
de mare răspundere privind perfecționarea pregătirii profesionale a per
sonalului muncitor, in numeroase întreprinderi, sub conducerea și con
trolul organelor și organizațiilor de partid, s-a acționat cu fermitate, 
promovîndu-se o serie de metode, de soluții organizatorice menite să 
asigure eficiență superioară acestei activități. Experiența ciștigată în 
acest domeniu, inițiativele valoroase trebuie larg cunoscute și preluate 
in cit mai multe unități.
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Există în trecutul fie
cărui om — astfel a orin- 
duit firea lucrurile — cel 
puțin un lucru, o întîmpla- 
re, o împrejurare de care 
el. oricît de aplecat ar fi 
spre modestie de felul lui. 
este întotdeauna foarte 
mindru. Și, întotdeauna, 
acel lucru, acea împreju
rară spun foarte multe 
despre omul in cauză.

In viața lui Marin Stan, 
maistru la CESAROM, 
astăzi om la 53 de ani, acea 
împrejurare este faptul că 
la terminarea școlii profe
sionale, după o probă de 
lucru complexă, a primit 
categoria a Vl-a.

— Veneau muncitorii mai 
In virstă să mă vadă și 
clătinau din cap. adică, 
„uite, domnule, ce chestie", 
că, oricum, a șasea era a 
șasea. Eu trăgeam cu coada 
ochiului la nea Ion Mu- 
reșan, care avea a opta, 
ultima, să văd ce face, cum 
face.

Aceste două împrejurări 
vorbesc nespus de plin și 
de exact despre interlocu
torul nostru. Mai intii, fap
tul că pune mai presus de 
orice meseria, știința ei, 
munca ; apoi, nemulțumi
rea permanentă pentru sta
rea in care se află, oricît 
ar fi ea de bună și de 
frumoasă, voința de a face 
miine mai mult decit azi.

11 întrebăm la un mo
ment dat :

— Tovarășe Stan, ați po
menit de „conștiință mun
citorească". Ați spus așa 
„Acolo, la Semănătoarea, 
mi s-a format conștiința 
muncitorească". Ce înțele
geți dumneavoastră, așa, 
în viața de fiecare zi, cu 
vorbele de fiecare zi, prin 
„conștiință muncitoreas
că ?“.

Bărbatul bine legat, 
statură mijlocie. i 
cărunt din fața noastră ne 
privește prin ochelarii-i cu 
rame negre :

— Foarte simplu : ceea 
.ce faci, orice, să faci per
fect ; să faci cu suflet, să 
nu aibă nimeni ce să zică ; 
să nu fie nevoie de reme-

, de 
ușor

lalți și să te respecți pe 
tine. Dacă tu nu te res
pecți. ce pretenție poți să 
ai să te respecte alții ? Și 
dacă nu-i respecți pe alții ? 
De-aia mă cert cu cite un 
copil : (pentru maistrul 
Stan, „copiii" sint muncito
rii din formația pe care o 
conduce — chiar dacă ei au 
treizeci de ani sau mai 
mulți). „Măi. eu vreau să 
te respect, dar cum să te 
respect eu pe tine dacă 
trebuie să stau să te rog 
să muncești ? Trebuie să 
mă rogi tu pe mine să-ți

nuși albe, fii si tu frezor 
cum e fata asta care la 21 
de ani face lucrări pe care 
în alte fabrici un muncitor 
nu le primește pină nu îm
plinește patruzeci de ani. 
Lucrează la micron, parcă 
e dentist, nu frezor.

— Cum reușiți ?
— Nu cred că am inven

tat eu vreo metodă deose
bită — mă imprietenesc cu 
oamenii. (îmi aduc aminte 
ce i-a spus Ion Barbu lui 
Nichita Stănescu. atunci 
cind acesta, poet tînăr. 
încă nepublicat, i-a arătat

Dreptul la respect
dieri — nici la piesa care 
iți iese din mină, nici la 
ziua pe care ai trăit-o. 
Cum se zice — să nu fie 
nevoie să măture cineva în 
urma ta. Asta cred că este 
conștiința muncitorească in 
viața de fiecare zi și asta 
încerc eu să răsădesc in 
cei tineri.

...Fiu de muncitor el 
însuși, muncitorul Marin 
Stan are o biografie tipică 
— prin nimic spectaculoa
să, și tocmai prin aceasta 
reprezentativă — pentru 
generația sa. A început 
școala profesională, ime
diat după naționalizare, în- 
tr-o întreprindere abia 
născută — Semănătoarea 
—, cum spune el, „care 
abia Începuse să înfloreas
că". își amintește și acum 
de profesorii săi „extraor
dinari" Ghișoiu, Florescu 
și din tonul cu care le pro
nunță numele răzbate și 
acum, după patru decenii, 
(respectul.

— Uite, eu cred că omul 
trebuie să trăiască în așa 
fel incit să fie respectat. 
Ca să fii respectat trebuie 
să îndeplinești două con
diții : să-i respecți pe cei-

dau de lucru, așa am să te 
respect !".

în 1956 este primit în 
rindurile Partidului Comu
nist Român. Crește o dată 
cu întreprinderea, devine 
maistru și, pe la începutul 
anilor ’70. este trimis aici, 
■unde muncește și astăzi, 
„fiindcă erau niște proble
me la matrițerie".

— Nu știu dacă am făcut 
mare lucru, dar după vreo 
două luni am fost rugat să 
rămin. N-am vrut, dincolo 
copilărisem, mă forma
sem... dar tovarășii au in
sistat și am cedat pină la 
urmă. Nu-mi pare rău. 
Nici nu știu cum au trecut 
anii.

— Cum a fost la Început ?
— A fost greu. Tot din 

punctul de vedere al con
științei, că erau altfel de 
oameni. Ei. a fost mult de 
lucru — dar acum e bine. 
Am copii buni.

In atelierul lui Marin 
Stan fetele lucrează cu 
mănuși albe.

— Ne mai ia 
„Acolo, la voi. 
Fii si tu elită, 
prește ? Pune-ți si tu ma

cite unul : 
.la elită..." 
cine te o-

versurile sale : „Hai să ne 
împrietenim cu textul", 
adică, hai să stabilim un 
flux de simpatie între noi. 
hai să comunicăm ne de
plin). Nu-i boscorodesc 
dacă greșesc din neștiin
ță. Uite, acum cind stăm 
de vorbă, am în atelier un 
tînăr. frezor si el. i-am dat 
să facă niște piese mai 
deosebite, opt. „Costică, 
poți ?“ „Să-ncerc. tovară- 
șu’ maistru". Am stat lin
gă el pină a făcut-o pe 
prima, a greșit întîi. i-am 
arătat cum. n-a mai greșit. 
Cind o să mă-ntorc in a- 
telier. o să fie-n 
sint sigur.

— Ce vă face 
atita grijă pentru

— Păi... cum să
grija pentru tineri e grija 
pentru viitor. Am construit 
atita. nu putem să lăsăm 
așa. pe mina oricui. Intr-o 
vreme. îmi lipseau niște 
oameni. „Ce fac ?“ — l-am 
întrebat pe tovarășul di
rector. „Du-te prin fabrică, 
citește niște oameni 1" Am 
mers si „am citit" doi bă
ieți. i-am adus la mine și 
acum merg ceas. Asta e — 
să știi să citești oamenii.

Si să nu-i lași : în fiecare 
dimineață avem cinci mi
nute instructajul atenționai 
de protecția muncii, dar 
cite o dată se fac zece. II 
iau pe cite unul : „Măi. tu 
unde-ti speli salopeta ? 
Dă-mi și mie adresa, că-mi 
place 1“ — si el nu zice 
nimic, dar a doua zi vine 
cu ea spălată și 
Omul e cum ti-1 
întreabă tovarășul 
vine cu o schiță. . . 
faci utilajul ăsta 
să vă fac si pe dumnea
voastră dacă îmi dati 
timp", asa si cu. oamenii, 
dacă ai voință și dacă ai 
răbdare. Și dacă te gindești 
mereu la viitor. dacă te 
gindești ce urme lași. Nu 
vreau să măgulesc pe ni
meni. dar in fabrica asta 
numai cine nu vrea nu 
poate să se afirme. O dată, 
un inginer stagiar a tot 
copt o inovație, m-a pus 
tovarășul director si i-am 
dat ce-i trebuia, dar n-a 
ieșit nimic. Eu rn-am pre
făcut supărat, „uite, tova
rășe director, mi-a stricat 
materialele". Lasă. Stane, 

n-a ieșit, altă

calcată, 
faci. Mă 
director, 
„poți să 

„pot

regulă.

să aveți 
tineri ? 

zic eu...

n-a ieșit, 
dată o să iasă, important 
e că omul 
meserie c ca în cercetarea 
științifică : cauți, cauți, 
se-ntimplă să nu găsești, o 
iei de la capăt. Important 
e să perseverezi, să nu a- 
bandonezi. Așa se călesc 
oamenii...

E ceva în personalitatea 
maistrului Marin Stan oare 
te face să-l simți din pri
ma clipă apropiat. E vorba 
de reflexul permanent pe 
chip, in atitudine, in ges
turi a ceea ce a numit el 
„conștiință muncitorească", 
conștiință care s-a impri
mat adine in fiecare fibră 
a personalității sale. Adi
că — tot ceea ce faci, să 
faci perfect. Ceea ce alt
cineva a numit imperativul 
categoric.

Georqe-Rsdu 
CH1ROV1C1

a-ncercat“. In

Casa de cultura a sindicatelor din Slatina
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0 „lecție deschisă“ a culturii populare
Zilele creației populare contem

porane — manifestare intrată in 
tradiția unei instituții culturale de 
prestigiul „Muzeului satului si de 
artă populară" — se află in plină 
desfășurare. Ca si în cele sase edi
ții care au precedat această mani
festare anuală, programul complex 
care include deopotrivă demonstra
ții de artă populară, spectacole, 
concursuri, șezători, dezbateri pune 
in valoare o idee centrală — aceea 
că. Însumată organic tradiției, 
creația populară contemporană 
este un fenomen viu. cu o deose
bită forță educativă. Prestigiul 
tuturor realizărilor trecutului ope
rează in acest context o adevărată 
selecție a valorilor. înțelegerea 
acestor realizări a devenit parcă 
foarte concretă o dată cu de
monstrațiile meșterilor populari, 
care îsi arată măiestria în aceste 
zile, meșteri veniti din județele 
Buzău. Caraș-Severin, Hunedoara, 
Maramureș. Mureș. Olt. Sibiu, 
Tulcea, Vilcea, Vrancea și Bihor, 
între ieri și azi s-au stabilit astfel 
legături capabile să pună în va
loare caractere specifice, nealte
rate de trecerea timpului. în egală 
măsură creația contemporană evi
dențiază. pe această bază, inven
tivitatea, talentul fiecărui creator 
care participă la o neîntreruptă 
evoluție a creației populare. Așa 
cum o fac și de această dată spe
cialiștii in arta textilelor (Gheț 
Domnica, Nicolau Cornelia, Nicolau 
Delgiza. Nitu Constantin. Petre 
Adela. Maria Spiridon), a impleti-

turilor (Graur Rozalia. Kiss Irina. 
Graur Gheorghe. Graur Emese) 
sau podoabelor (Gheorghita Mă- 
leanu. Meda Ana. Stănescu Maria. 
Serban Simena. Rusitaru Elena).

Transmiterea si menținerea in 
conștiința publicului a unor se
rioase ' tradiții folclorice nu se 
pot face decit in condițiile con
tactului direct cu produse autenti
ce de artă populară. Iată de ce 
chiar in sălile de la intrarea în 
muzeu a fost organizată o expozi
ție de o deosebită valoare artistică 
intitulată „Imaginea omului in țe
săturile populare". In ambianta 
atit de specifică a Muzeului satu
lui. vizitatorul este apoi intimpinat 
de imaginea meșterilor populari 
care lucrează efectiv, arătîndu-si o 
dată mai mult măiestria. Obiectele 
de artă populară care iau naștere 
aici duc cu gîndul la circulația pie
selor de artă, populară, la contribu
țiile diferitilor receptori si retrans- 
mitători care se manifestau în tim
purile de demult, la procesul de 
permanentă osmoză intre gusturile 
colectivității si personalitatea indi
vidului creator. Variatele ocazii in 
care aveau loc. aprecierea critică 
a, colectivității, judecata de va
loare. selecția se realizau si con
tinuă să se facă in toate momen
tele vieții comune a colectivității. 
Clăcile. sezătorile. horele, toate 
obiceiurile eu manifestări colective, 
tirgurile. nedeile etc., toate aveau 
un rol important asupra 
obiectelor, asupra 
morfologice, a

selecției 
structurii lor 

relațiilor formă-de-

cor, a cromaticii și inclusiv a ma
teriilor prime si tehnicilor folosite. 
Șezătoarea organizată in cadrul 
Muzeului satului a retrasat tocmai 
acest cadru deosebit de complex. 
Creatorii populari prezenți in mu
zeu. alături de solisti vocali si in
strumentiști de muzică populară, au 
reconstituit cu acel prilej momente 
ale muncii, dar si ale bucuriilor 
festive. Rostirea versului popular 
si a cintecului. culorile si costu
mele. mișcarea scenică, toate au 
evocat profu'nda coeziune economi
că. socială, culturală a satului ro
mânesc. Această continuare a tra
dițiilor culturii populare, prelua
rea si transmiterea valorilor ei au
tentice. originale au fost eviden
țiate si cu prilejul spectacolului 
folcloric susținut de grupul vocal 
„Chindia" al cooperativei „Arta 

■ populară" din Rimnicu Sărat, spec
tacol însotit de recitalul de poezie 
susținut de actorul Dan Glasu de 
la Teatrul national din Tîrgu Mu
res. cu prilejul demonstrațiilor re
stauratorilor din cadrul laborato
rului zonal de conservare-restau- 
rare al muzeului sau al demonstra
țiilor tinerilor creatori. Sint mani
festări ce conturează, pe lingă pre
zenta unui fond arhaic de mare 
valoare, plin de vitalitate, proble- 

a valorificării 
în condițiile con- 
necesitatea stu- 
a obiectelor de

matica complexă 
creației populare 
temporaneitătii. 
dierii sistematice 
artă populară.

Marina PREUTU

Pasiunea pentru artă t

Dispecerii creativității
Argumentele tradiției. Prin" 

tr-o coincidență, care nu este — ori
cît de mare s-ar vădi tentația unor 
imperecheri de cuvinte — nici „sim
plă", nici „întimplătoare", Țara de 
Sus se află-la inălțime nu doar din 
punctul de vedere al geografului ori 
al istoricului, ci și din acela, nu mai 
puțin semnificativ, al cercetătorului 
de reliefuri și orizonturi spirituale. 
Argumentele unei exemplare voca
ții culturale sint de aflat aici pretu
tindeni, fie că ele iau forma ctito
riilor voievodale de la Voroneț, 
Putna sau Dragomirna. fie că 
se „reduc" la proporțiile ființei 

atunci nu- 
Enescu, 

exclama 
Moldova 
vechi și

la 
Dragomirna, 
la . . ' ”

omenești, purtînd însă 
mele' lui Eminescu, Iorga, 
Luchian. Mindria cu care 
cronicarul : „Nasc și in 
oameni 1" are prin urmare 
numeroase îndreptățiri.

Matcă de cultură, septentrionul 
moldav se vădește generos și în ul
timele decenii, dacă ne gindim că 
de aici și-au început drumul afir
mării și scriitori contemporani ea 
Dimitrie Păcurariu. D. Vatamaniuc, 
Platon Pardău, Al. Ivan Ghilia, Va- 
sile Andru, plasticieni ca Iulia Oni- 
ță. C. Piliuță, Elena Greculesi, Ga
briela Manole Adoc, compozitori și 
muzicologi reputați. Presiunea unui 
mediu spiritual de tradiție e atit de 
puternică incit stimulează forme 
specifice de manifestare și din par
tea unor oameni care altminteri 
s-ar fi apropiat de cărți cu o îndă
tinată sfială. La Arbore, de pildă, 
în preajma unei vechi ctitorii, un 
iubitor de istorie și de slove de foc, 
moș Toader Hrib, a înființat un tul
burător 
în care 
de griul 
înnegrit de 
chime, sint 
in pagină" 
emoționante 
trecerii scriitori
lor. Și iarăși, 
nu-i o simplă în- 
timplare că vigurosul bătrin nu e 
doar cinstitor 
nicar, autor 
cărți. Cronica 
rat jurnal al 
tăți culturale 
depărtat de marile drumuri.

muzeu, 
alături 

dacic, 
ve- 

„puse 
urme 

ale

schimbului
Consemnind a-

Orizonturile 
da experiență, 
ceste cuvinte judicioase, observăm 
existența unor veritabile „fiefuri". 
Dacă interlocutorul nostru, „prins" 
in pauza dintre două deplasări, se 
„desfășoară" la 
cobeni, Cirlibaba, alt inimos anima
tor, Corina Ignat face „corp comun" 
cu preocupările spirituale ale locui
torilor din Sinet, Mușenița și Băl- 
căuți. Efectele pozitive ale acestei 
„arondări" a activului cultural pot 
fi constatate și în alte planuri ; fie
care bibliotecar de la oraș îndrumă, 
de exemplu, activitatea unei biblio
teci din mediul rural. „Asistența 
tehnică" poate fi acordată insă și in 
cadrul unor schimburi de experiență 
efectuate cu regularitate. Temele 
lor diferă de la caz la caz, așa că ne 
mulțumim să spicuim doar cîteva 
dintre exemplele posibile. în zilele 
documentării noastre, bibliotecarii 
din C.U.A.S.C.-ul Șiret își exprimau, 
la Mușenița. opiniile despre impor
tanța lecturii in etapa actuală de 
construcție a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Bibliotecarii 
din C.U.A.S.C.-ul Suceava dezbătu
seră anterior, la Șcheia, un subiect 
cu prețioase reflexe în sfera practi
cii : „Creșterea randamentelor , la 
hectar, factor hotăritor in sporirea 
producției agricole", ceea ce le-a 
dat, neîndoielnic, prilejul să-și pună 
la punct propaganda in jurul celor 
mai noi apariții din domeniul lite
raturii agrozootehnice, să-și reliefe
ze, cu spirit critic și autocritic, con
tribuția la antrenarea la lectură a

Vatra Dornei, Ia-

de elevi, sînt adevărate micromaga
zine cultural-științifice, realizate cu 
ajutorul unor experimentați specia
liști. Seara de cinstire a înaintașilor 
e închinată evocării unor oameni de 
seamă din Cimpulung Moldovenesc. 
Alteori personalități de azi prezintă, 
prin intermediul propriilor amintiri, 
momente din istoria vie a patriei. 
Școala tinărului comunist e un ciclu 
de acțiuni consacrate noilor (sau 
viitorilor) membri de partid. Judi
cios folosit, fondul de carte social- 
politică s-a transformat într-un ve
ritabil Cabinet orășenesc de științe 
sociale, căruia 1 s-a alăturat 
Cabinetul 
ideologică 
științifică, cu multiple implicații in 
munca de propagandă din oraș. Dar, 
am adăuga, și din județ !

Biblioteca asigură bibliografii 
dense, esențiale pentru eficiența 
reciclărilor organizate pentru acti
viștii culturali. Acțiuni metodice, 
precum Magistrale ale socialismului, 
oferă modele de acțiuni cu cartea. 
Aceluiași scop ii este subsumat Bi- 
blioclubul, in cadrul căruia sint ela
borate recomandări de repertorii 
pentru formațiile și artiștii prezenți 
în „Cintarea României". Micromaga- 
zinele cultural-științifice, in cadrul 
cărora un singur om, avînd la dis
poziție un set tematic de diapoziti
ve și folosind concomitent planșele, 
discul, benzile de magnetofon, face 
de fapt munca unei întregi echipe, 
sînt alte modalități de perfecționare 
profesională. Inițiative ca : 
pare, dezvoltare, 
chip al patriei de

apoi 
pentru documentarea 

și educația materialist-

Modalități de sporire a competenței 
activiștilor culturali

de istorie, ci și cro- 
al unei neobișnuite 
de la Arbore, adevă- 
nașterii unei solidari- 
intr-un sat sucevean

Elocvența unei hărți. Sem‘ 
nalind sumar o tradiție, gîndul ne-a 
dus firesc la ipostazele ei actuale. 
Numărul reperelor spirituale suce
vene este de altminteri atit de mare 
incit ar solicita o intinsă documen
tare sociologică și istoriografică. Să 
reținem deocamdată, ca primă certi
tudine, baza materială — deosebit 
de bogată — a activităților cultura
le. încă de la intrarea în sediul co
mitetului județean de cultură și edu
cație socialistă ne intimpină (gest, 
perfect motivat, de orgoliu subînțe
les I) o elocventă hartă a patrimo
niului pus in slujba edificării omu
lui nou. Transcriem fugitiv din 
agenda de reporter : 9 case de cul
tură ; 181 cămine culturale ; 2 clu
buri muncitorești (in 1 
Frasin și Iacobeni) ; 98
publice (cifra nu include, 
cele 445 de biblioteci 
6 muzee, cu 25 de secții ; 
matografe ; 25 de librării 
figurind și o modernă „Casă a căr
ții", inaugurată in reședința județu
lui), al căror efort de difuzare a căr
ții e completat de numeroasele puncte 
de desfacere ale cooperației ; 98 uni
versități cultural-științifice, cu 364 
de cursuri, urmate actualmente de 
10 372 cursanți ; o secție de teatru, 
dotată cu o sală cochetă și ‘ 
nală oe poate rivaliza cu 
unor teatre cu vechime.

Toate abeste spații He 
nu funcționează, firește, de 

' ciî o precizie mecanică,

localitățile 
biblioteci 

desigur, 
școlare) ; 

; 211 cine- 
(intre ele

funcțio- 
clădirile

Institutul de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Cara-giale" din 
București lucrează in prezent la 
realizarea unor documentare de scurt 
metraj vizind 
toate gradele cu munca productivă 
și cercetarea 
ilustrarea

integrarea școlii de

științifică, precum și 
________ unor elemente practice 
ale disciplinelor predate la cursu
rile teoretice. In sprijinul studiului 
literaturii române, științelor sociale, 
chimiei, geologiei sint elaborate, 
intre altele, filmele „Sensurile laice 
in miturile poporului român". „Mo
dul de producție — factor hotări- 
tor al dezvoltării sociale", „Reacții 
ale compușilor organici", „Dinamica 
scoarței terestre", iar pentru cel al 
biologiei, „Legile eredității". De ase
menea, la solicitarea Academiei de 
stiinte agricole si silvice. se 
produc peliculele „Semănătoarea 
SCM-8" si „Tehnologii dc mecani
zare a recoltării florii-soarelui". în 
contextul activităților menționate, 
în colaborare cu Consiliul Sanitar 
Superior au fost terminate noi filme 
reflectind grija ce se acordă în țara 
noastră ocrotirii mamei și copilului, 
creșterii unui tineret sănătos și 
viguros.

(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

edufație 
la șine, • 

de robot 
bine programat. Pentru a fi eficieh- 
te, pentru a se transforma dintr-un 
„inventar" intr-un for cultural, ele 
au nevoie de oameni, de acei dispe
ceri ai creativității, care-și exercită 
— poate nespectaculos —- mandatul 
incredințat de obște : acela de a fi 
„administratorii" unui fond inepui
zabil de talente. Intrind în sediul 
lor central, făceam deja primul pas 
in căutarea lor. Nu era o încercare 
prea ușoară ; Ianoș Horvath, in
structor principal, profilat pe pro
bleme ale muncii cu cartea și ale 
ridicării pregătirii profesionale, ne 
spulberă mirarea ce ne-o citește in 
ochi cind il vedem aproape singur : 

— Dacă nu punem la socoteală 
cadrele din rețeaua cinematografică 
și tipografii, dacă facem — doar teo
retic ! — abstracție de numerosul 
activ obștesc, atunci ajungem la un 
efectiv de circa 300 de activiști cul
turali. Firește, atribuțiile, raza lor 
de acțiune diferă ; una este condiția 
bibliotecarului, alta a muzeografului 
și, normal, tot alta aceea a directo
rului de cămin cultural. Pentru fie
care dintre ei problema perfecționă
rii pregătirii profesionale se pune 
intr-un mod specific, solicitînd for
me suple și, mai ales, diversificate. 
Importanța acestui obiectiv se pro
filează și mai limpede în 
etapă premergătoare celui 
III-lea Congres al educației 
și al culturii socialiste.

această 
de-al 

politice

centenarul cîntă piese ce- 
iscusite prelucrări folclo- 
cind la clubul muncitoresc 
importante unități econo-

Nu-i deloc de mirare cînd aflăm 
că undeva, intr-un colț de țară, in
tr-o comună de vestiți gospodari, 
pe scena căminului cultural, un 
cor țărănesc care de mult și-a săr
bătorit 
lebre, 
rice... ; 
al unei
mice sint aplaudați artiști amatori 
laureați la dificile competiții inter
naționale. Cind, intr-un oraș fără 
instituții profesioniste, cum este 
Roman, unde ființează mari între
prinderi și unde în permanentă se 
simte trepidanta competiție pentru 
dezvoltarea economică — se nu
mără peste 2 000 de artiști amatori 
și formațiile lor (corul, taraful, 
fanfara întreprinderii mecanice, 
orchestra de muzică ușoară și an
samblul de dansuri de la între
prinderea de țevi, ansamblul ar
tistic al întreprinderii de fibre si 
fire poliamidice etc.) nu numai că

au ajuns în
„Cintarea României", dar 
prezență in viața artistică a ora
șului... Este adevărat că la Roman 
are stagiune permanentă Filarmo
nica din Bacău, concertează destul 
de des Filarmonica din Bo-

. toșani. că la dezbaterea pro
pusă de formația bucuresteană 
Atelierul de muzică contemporană 
„Arhaeus" (in program figurind 
pagini de Scott Joplin. Gershwin, 
Debussy, Spencer William, Liviu 
Dănceanu, Doru Popovici) au par
ticipat vreo 400 de melomani 
(cifră respectabilă și pentru un 
important centru muzical !) — dar 
oamenii, oamenii locului sînt cei 
care știu să țină mereu trează toc
mai această dragoste pentru artă, 
pentru coloana infinită a muzicii, 
știu să aducă in prim-plan. la lu
mina rampei, talentele, valorile. 
Altfel. probabil, nu s-ar fi dus 
vestea despre acel ciclu de acțiuni

finala Festivalului 
sînt o

al Casei de cultură a sindicatelor 
intitulat „Muzica și marile proble
me ale existentei", despre treptele 
de profesionalism pe care le-au 
suit membrii Corului de cameră al 
invățămîntului sau Octetul (in
struite de Doru Alexandru), despre 
acel concert itinerant, „De la cla
sic la modern", lansat cu aplomb 
de cvartetul instrumental „Armo
nia" (toate aparținînd 
lăcaș de cultură), despre 
tea cu care Gh. Irimia. 
casei de cultură, alți
animatori culturali alcătuiesc sta
giunea permanentă a artiștilor 
amatori...

Acolo unde oamenii locului știu 
a-și dirija energia, talentul, fante
zia, spre lăudabile fapte de muncă, 
spre fapte de artă demne de toată 
admirația, înseamnă de fapt că 
știu a se respecta pe ei înșiși.

aceluiași 
seriozita- 
directorul 
entuziaști

Smaranda OȚEANU

populației sătești. Asemenea întilniri 
— care includ și o manifestare-mo- 
del a bibliotecii gazdă — se încheie 
de regulă prin stabilirea unor con
cluzii și măsuri de intensificare a 
muncii cu cartea. Dar și exemplul 
„rău" are virtuțile lui pedagogice. O 
acțiune improvizată la Moldovița, 
trădind puțină inițiativă și fantezie, 
puțin spirit creator, dar multă apa
tie și birocratism, s-a transformat, 
grație bibliotecarilor invitați, într-un 
adevărat colocviu justițiar, la care 
au fost invitați șă-și spună cuvintul 
și primarul, adjunctul său, instruc
torul de resort. Harta vie a defi
ciențelor a avut astfel aici, dar și 
în alte cazuri, o forță demonstrativă 
netă. Din schimbul de experiență au 
de altminteri de învățat nu numai 
bibliotecarii, ci și directorii de că
mine culturale. O „decadă a perfec
ționării" organizată recent pentru ei 
a inclus o mulțime de acțiuni, mur
gind de la vizitarea unităților cultu
rale (vechi sau noi) reprezentative, 
la schimburi de experiență (efectua
te la Verești, Dolhasca, Zvoriștea, 
Adincata. Șosanci), de la discutarea 
unor probleme de repertoriu, proprii 
formațiilor antrenate în Festivalul 
național „Cintarea României la a- 
bordarea unor probleme financiare : 
legislația economică, gestiunea căr
ții ele. Semnalind utilitatea celor 
din urmă, am sublinia totuși riscul 
fetișizării activităților contabilicești, 
in detrimentul muncii efective cu 
cartea.

Biblioteca orășenească — 
centru metodic. Este folosit efi
cient corpul de specialiști ? Jude
cind după fapte, am zice că, da. Au- 
lofitatea lor, reală, izvorăște și din-' 
tr-o permanentă punere la punct cu 
noutățile de ultimă oră, grație boga
tului fond bibliografic și punctu
lui metodic județean ce le-au fost 
destinate in exclusivitate. Ceea ce 
nu exclude insă și inițiativele loca
le, aportul unor așezăminte cultu
rale din așezări mai mici. Modelul, 
îndrumarea, sugestiile de perfecțio
nare a muncii nu vin doar din Su
ceava. Biblioteca orășenească din 
Cimpulung Moldovenesc, instituție 
care a împlinit de curind 50 de ani, 
s-a transformat intr-un adevărat 
„laborator al muncii de propagandă 
și cultură". Cuvintele aparțin tova
rășei Valentina Vranâu, conducătoa
rea prestigioasei instituții, și in ele 
respiră conștiința lucrului bine fă
cut, a responsabilității față de noile 
destine culturale ale orașului și 
județului. Drumul metamorfozării 
acestei vechi biblioteci orășenești 
intr-un adevărat centru metodic ju
dețean este el însuși grăitor. De la 
4 190 de cărți, citite — în 1936 — de 
300 de oameni, in 1986 se ajunsese 
la 130 146 volume. parcurse de' 
4 252 de cititori'. Numărul cărților 
solicitate, in același an, trecea de 
111 000. Fondul și indicele de lectură 
pot fi rivnite și de biblioteci din 
orașe mari !

La această creștere uimitoare a 
audienței bibliotecii s-a ajuns prin 
folosirea ingenioasă a unor modali
tăți atractive de propagandă a căr
ții. Orele de educație revoluționar- 
patriotică pentru tineret, organizate 
inițial pentru tineri din unități in
dustriale, dar frecventate acum și

Particî-
pace, Frumosul 

azi, Dintotdeauna 
aici, Victorie, in
dependență. dem
nitate, Cerul — o 
carte pentru toți, 
Miini măiestre 
de femeie ș.a. 
s-au constituit in 
tot atitea acțiuni- 
model, prin mij
locirea cărora bi

bliotecarii comunali și școlari, alte 
categorii de activiști culturali au în
vățat multe.

lite-
Ulti-
făcut 
celor

îndrumătorii ? 
răspunsul 

și 
ia 

i interesante. 
Forme noi 
de carte și 
de întimpi- 

în circuitul 
categorii

Librarul — un ,.critic 
rar" în haine de lucru, 
mul popas documentar l-am 
in mijlocul librarilor, adică al
dinții „critici literari" și propagan
diști ai producției editoriale. Citește 
librarul ? E preocupat întotdeauna 
de îmbogățirea orizontului său de 
cunoștințe generale și de specialita
te 1 La Centrul de librării Su
ceava* găsim mal mulți lucrători ci
tind și sortind noile apariții. Nu 
fiindcă n-aveau de muncă, ci tocmai 
pentru a-și ușura munca, pentru a fi 
mai informați, mai prompți și mai 
receptivi la solicitările clienților.

— Pentru cei 96 de librari din 
subordine, ne încredințează tovară
șul Vasile Cojocaru, directorul cen
trului, perfecționarea pregătirii pro
fesionale nu este un deziderat ab
stract, ci o realitate de zi cu zi. 
Mulți dintre ei au studii liceale ; 
sint numeroși și cei care nu se vor 
opri aici. Nu exagerez cind spun 
că majoritatea librarilor noștri nu 
depășit stadiul de simpli vinzători 
și au devenit îndrumători.

Faptele confirmă adesea această 
concluzie. Rămine însă intrebarea : 
cum sint îndrumați
Concentrat la maximum, 
ar fi acesta : prin lecții metodice 
testări periodice. Temele expuse 
cursuri sint deosebit de 
Iată cîteva dintre ele : 
de vinzare în comerțul 
importanța comerțului 
nare pentru atragerea i 
cumpărătorilor a noi categorii so- 
cio-profesionale : Valorile morale și 
spirituale ale librarului in confrun
tare cu psihologia cumpărătorului.

Alte teme au un caracter mui 
aplicat. în cadrul lecției Criterii de 
aprovizionare a unităților de libră
rie, marketingul cultural și specifi
cul său s-a vorbit atractiv, la obiect 
despre rolul inventarului statistic in 
aprecierea cerințelor de carte, des
pre procedeele de testare a ne
cesarului și mijloacele de influen
țare a producției editoriale. Profe
sionalismul librarilor e pus la încer
care apoi in cadrul unor adevărate 
„lucrări practice", constind in ame
najarea unei vitrine ex poziționale 
de carte — pe teme precum „Car
tea istorică dedicată unui eveniment 
politic" sau pe genuri (literatura 
pentru copii, agrozootehnică 
Alte teme ni s-au părut 
de-a dreptul extravagante, 
e cazul „deservirii unui adult 
intră pentru prima dată în librărje" 
(1 ?). După ce poate fi recunoscut'? 
Ce fel de „critic literar în haine de 
lucru" mai poate fi in această situa
ție librarul ? Renunțind la aceste 
specioase „perfecționări" credem că 
trebuie insistat cu precădere pe teme 
(incluse în programKprecum Cunoaș
terea autorilor de literatură română 
și, mai bine, chiar a literaturii româ
ne. Adevărata perfecționare nu e 
doar o problemă de „tehnică", ci de 
conținut.

etc.), 
insă 
cum 
care

Ioan ADAM 
Sava BEJINARIU

OPERATIVITATE SI CALITATE »
ducerii unui produs cu mare căutare 
în sectoarele calde ale industriei : 
fibrele ceramice. Care este stadiul 
cercetărilor ?

— Fibra ceramică — apariție de 
dată recentă pe plan mondial — este 
un produs de virf și o considerăm ' 
una din marile 
tului. Utilizarea 
(ia mai tuturor 
gatelor termice 
la avantaje 
mare 
ceramică înlocuiește, in medie, pen
tru aceeași suprafață de izolare, 22 
tone de cărămizi refractare, acestea 
din urmă realizîndu-se cu un con
sum energetic de 15 ori mai mare. 
De altfel, ciștigul cel mai mare re
zultat din folosirea fibrei ceramice 
rezidă tocmai în reducerea consu
mului energetic. Datorită înmagazi- 
nării unei cantități mici de căldură, 
cit și coeficientului mic de trans
mitere a căldurii, o tonă de fibră ce
ramică folosită in locul cărămizilor 
refractare asigură o economie in 
exploatare de 150—200 tone combus
tibil convențional pe an. Acest lu
cru reprezintă la nivelul tuturor in
stalațiilor de încălzire unde se poate 
aplica 
a

sanitare pentru băi și bucătării, Ia 
ventilații, pereți despărțitori, pereți 
cortină, parapeți de balcon, fișii de 
acoperiș pentru hale industriale ele. 
Totuși, BAFS-ul a fost conceput, in 
special, pentru case parter sau par
ter și etaj, adică moteluri, școli, dis
pensare, magazine, cămine etc., de o 
concepție structurală nouă și cu ca
racteristici tehnice 
perioare actualelor 
ționale.

— Cite case din

și-economice su- 
procedee tradi-

beton armat cu 
fibre de sticlă au fost realizate pină 
acum ?

— Deocamdată una singură, un la
borator al institutului. Extinderea 
procedeului este limitată deoarece 
constituentul principal, fibra de sti
clă cu zirconiu, nu a fost incă asi
milat in fabricație. Institutul de cer
cetări și proiectări pentru ceramică 
fină și sticlă a avut sarcina să asi
mileze acest produs, dar nu a dus 
cercetările pină la capăt. In prezent, 
încercăm noi să obținem o fibră de 
sticlă protejată cu lacuri speciale 
pentru a rezista atacurilor alcaliilor 
existenți în beton.

— Să rămlnem, In continuare, la 
ideea valorificării rezultatelor cerce
tărilor. In acest sens, am dori să 
știm care este stadiul generalizării 
altor cercetări ale institutului, și a- 
nume a plăcutelor ceramice ?

— Intr-adevăr, institutul nostru a 
dezvoltat o serie de cercetări in do
meniul obținerii unor materiale ce
ramice rezistente la uzură și șoc ter
mic. Dintre acestea, plăcutele cera
mice cu proprietăți fizico-mecaniee 
comparabile, și chiar superioare, oțe
lului vidia sau unor carburi meta-

lice utilizate ta sculele așchietoare. 
Mai mult, anumite viteze mari de 
așchiere nu se pot obține decit in 
cazul folosirii plăcutelor ceramice. 
Produsele noastre de acest fel au 
dat rezultate excelente in unele în
treprinderi, cum ar fi „Hidromeca
nica" și de autocamioane din Brașov, 
întreprinderea de mașini-unelte din 
Bacău și altele, care ne-ău solicitat 
plăcuțe ceramice.

Totodată, alte materiale ceramice 
realizate in institut sint folosite ca 
diuze pentru pompele de foraj, con
ducătoare de fibră in industria tex
tilă, conuri pentru trefilarea sirme- 
lor în industria metalurgică, iar e- 
xemplele ar putea continua. In pre
zent. in colaborare cu I.R.E.M.O.A.S. 
vom realiza un nou tip de robinet 
cu garnituri ceramice, 
re practic nelimitată.

— Ce solicitări de 
mice are pentru acest 
Vă întreb acest lucru 
multe unități industriale care au so
licitat din import acest produs.

— Comenzile de plăcute așchietoa
re însumează, pină în prezent, circa 
2 000 bucăți. Anual, in condițiile e- 
xistente, adică apelînd pentru exe
cutarea diverselor operații la servi
ciile diferitelor întreprinderi, putem 
realiza circa 10 000 bucăți. Un . son
daj făcut de noi în anul 1985 a dus 
la concluzia că necesarul pe întreaga 
economie este de circa un milion de 
plăcuțe ceramice pe an. Din păcate, 
nu le putem fabrica deoarece nu au 
fost însă asimilate in (ară o serie de 
utilaje absolut necesare, cum ar fi 
presele izostatice, mașinile de șlefuit 
etc.

— In urmă cu cîțiva ani institutul 
și-a asumat sarcina cercetării și pro-

reușite ale institu- 
acesteia la construc- 
cuptoarelor și agre- 
fndustriale conduce 

economice de cea mai 
însemnătate. O tonă de fibră

m

care 
cind

cu funcționa-

plăcuțe cera- 
an institutul ? 
intrucit există

această izolație o reducere 
consumurilor energetice de circa

500 000 tone c.c. pe an sau 435 
lioane mc de gaz metan...

— Iarăși, aceeași întrebare pe 
v-am pus-o de mai multe ori : 
va putea deveni operant acest produs
așteptat, de altfel, cu nerăbdare și 
pe care multi specialiști l-au avut in 
vedere in cadrul programelor de mo
dernizare a tuturor sectoarelor calde 
din industria constructoare de mașini 
sau a altor agregate termice din in
dustria materialelor de construcții, 
din chimie, metalurgie etc. ?

— Pentru experimentările care 
s-au făcut in industrie (cite un cup
tor de încălzire la întreprinderile „23 
August" și de mașini grele din 
București, precum și „1 Mai" Plo
iești) fibra ceramică a fost realizată 
intr-o instalație experimentală, cu 
capacitatea de 20 tone/an, existentă 
în institut. Necesarul fiind insă foar- 

,te mare, am elaborat proiectul de 
execuție pentru o instalație de cer
cetare și producție de circa 500 
tone/an de fibre și produse din fi
bre. Așteptăm, adevărat, cam de mul
tă vreme, ca forurile competente să 
aprobe această investiție, pe care o 
apreciem ca una dintre cele mai 
profitabile rezultată dintr-o cerce
tare originală.

Evident, paleta cercetărilor întreprinse, azi, la Institutul de cercetare 
și proiectare pentru materiale de construcții este mult mai largă, de 
la cele vizind materiale refractare, pină la gama variată a produselor de 
ceramică tehnică, de la produsele de perlit la noile tehnologii și produse 
din beton armat. Dar. așa cum am mai spus-o și cil alte prileiuri. nici 
o cercetare, oricît de valoroasă ar fi ea. nu reprezintă o valoare in sine. 
Măsura reală a valorii unei cercetări este dată de gradul de aplicabilitate 
și generalizare. Iată de ce. inclusiv în cazurile surprinse mai sus. este ne
voie de o colaborare mai strinsă. mai eficientă între diferite sectoare ale 
economiei, de efort susținut pentru promovarea largă a soluțiilor și cerce
tărilor originale de certă valoare.
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Maiestății Sale HASSAN AL 1I-LEA
Regele Marocului

Aniversarea' zilei dumneavoastră de naștere iml oferă prilejul să vă 
adresez calde felicitări si cele mai bune urări.

Exprim convingerea că. potrivit înțelegerilor convenite impreunâ. ra
porturile de prietenie si strinsâ conlucrare statornicite intre țările noastre 
vor cunoaște o dezvoltare continuă, pe multiple Planuri. In interesul po
poarelor român și marocan, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării In
ternationale.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului marocan 
prieten, paoe. progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 66-a aniver

sări a victoriei Revoluției Populare 
Mongole, la cinematograful „Studio" 
din Capitală a avut loc. miercuri, o 
gală de filme documentare.

Au luat parte reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Ministerului Afacerilor Ex
terne. Asociației cineaștilor, oameni

de artă si cultură, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți Togoociin Ghen- 
den. ambasadorul Republicii Popu
lare Mongole la București, alți șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
tara noastră.

(Agerpres)

Oameni.fa/ilc. ^emnificalii
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI

Repere ale muncii creatoare
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu deosebită plăcere amabilele urări pe care mi le-ați adre
sat cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Italiene.

Exprimindu-vă vii mulțumiri, vă transmit, la rindul meu, cele mai bune 
urări pentru prosperitatea poporului român și pentru fericirea dum
neavoastră persujrală.

CONSTANȚA : Record în portul de mărfuri
La danele portului Constanta se 

aflau ieri, 8 iulie, sub operațiuni 
de trafic, aproape 60 de nave ro
mânești și sub diferite pavilioane, 
din care 35 incărcau produse ale 
industriei noastre destinate expor
tului. Astfel, pe nava „Titu" se 
incărcau utilaje industriale. pe 
„Toplița", „Grozăvești" și „Ilfov" 
se incărcau laminate, „Teleorman" 
și „Frăsinet" iși făceau „plinul" cu 
produse chimice, pe cargoul „Voje- 
vodina", sub pavilion iugoslav, se 
transportau autocamioane construi
te la Brașov. în același timp, la 
danele destinate mărfurilor de 
mare volum sosite din import au 
intrat la descărcat navele „Băni- 
șor", cu minereu de fier, „Basa- 
rabi", cu cărbune cocsificabil, și 
altele. în ziua de 8 iulie, docherii 
și mecanizatorii celor 7 întreprin
deri de exploatare portuară au ob
ținut un adevărat record de trafic.

ACTUALITATEA SIPQRTIVĂ
Universiada ’87

Miercuri, pe stadionul Dinamo din 
Zagreb, a avut loc festivitatea de 
deschidere a celei de-a 14-a ediții a 
Jocurilor mondiale universitare de 
vară, oompetiție polisportivă de am
ploare ce se desfășoară sub deviza 
..Tineretul lumii pentru o lume a 
păcii", reunind circa 6 000 sportivi și 
sportive din 128 de țări, printre care 
și România.

După defilarea delegațiilor țărilor 
participante, in acordurile Imnului 
studențesc „Gaudeamus", cunoscutul 
baschetbalist iugoslav Drazen Pe- 
trovici a aprins flacăra jocurilor, iar 
pe catarg a fost înălțat drapelul 
F.I.S.U.

în programul Universiadei sint în
scrise concursuri la 12 discipline : 
atletism, baschet, gimnastică, scrimă, 
fotbal. înot, sărituri în ană. polo, te
nis, volei, caiac-canoe și canotaj 
academic.

★
Astăzi înoep întreoerile de nata- 

tie. in care țara noastră este repre
zentată de Anca Pătrâșcoiu, Noemi 
Lung și Eniko Palencsar. Din dele
gația studenților sportivi români mai 
fac parte loturile de canotaj acade
mic. caiac-canoe, atletism și gim
nastică.

★
I-a centrul „Jarun" din Zagreb în

cepe astăzi regata de caiac și canoe 
a Jocurilor mondiale universitare, 
regată la care, in toate probele mas
culine și feminine, participă repre
zentanții studențimii noastre spor
tive.

Joi, vineri și simbătă se vor dis
puta calificări, recalificări și semi
finale, iar duminică, după-amiază. se 
vor desfășura finalele celor 13 pro
be ale acestui sport nautic, aflat 
pentru întiia oară in programul 
Universiadelor.

Și înotătoarele românce intră as
tăzi in concurs la piscina „Mladost", 
dimineața ăvind loc întreceri eli
minatorii, iar de la ora 17,30 fina
lele la șase dintre probe. Așteptăm 
cu interes în special finala probei 
de 200 m mixt feminin, în care 
Noemi Lung va cuceri cu multă pro
babilitate prima medalie a delega

Campionatul internațional de pentatlon 
modern al României

începînd de vineri, este programat, 
la București, Campionatul interna
țional de pentatlon modern al 
României (10—15 iulie). Și-au anun
țat participarea echipe din șase țări 
bine cotate in acest sport spectacu
los și poate cel mai complex dintre 
toate ramurile : Italia, Ungaria, 
U.R.S.S., Franța, Polonia și Bulgaria. 
Alături de acestea, vor concura și 
trei formații românești. Prima noas
tră echipă va fi alcătuită din 
Gheorghe Marian — oampion națio
nal in 1986, Dragoș Pâtrui, Lucian 
Țintea, plus Laurențiu Mosor (in cla
samentul pe echipe contează punc
tajul primilor trei, dar in clasamen
tul individual se includ toti concu- 
renții, adică, in total. 36).

★
CICLISM. • Turul ciclist al 

Bulgariei a fost ciștigat. la cea de-a 
37-a ediție, de rutierul bulgar Pe- 
tar Petrov, urmat in clasamentul fi
nal de, sovieticul Zinoviev, la 1’05". 
Pe echipe, locul I a fost ocupat de 
selecționata Bulgariei, urmată de 
U.R.S.S. și F.D. ^Sermariă. • Eta
pa a 7-a a turului ciclist al Fran
ței. desfășurată pe traseul Epinal — 
Troyes (211 km), a revenit rutie
rului italian Guido Bontempi in 5h 
08’17”.

în clasamentul general continuă să 
conducă elvețianul Erich Maechler.

ȘAH. După 12 runde, in turneul 
international de șah de la Subotița. in 
fruntea clasamentului se află Short, 
Speelman și Ribly cu cile 8 punc
te. urmați de Tal 7.5 puncte. Ro- 
driguez 6,5 puncte. Marianovici 6 
puncte (1). Zapata 6 puncte etc. în

GALAȚI. Ieri, miercuri. 8 iulie, 
la Galați a avut loc ședința de con
stituire a filialei locale a Asocia
ției Oamenilor de Știință din Re
publica Socialistă România. Festi
vitatea s-a desfășurat in prezența 
acad. Nicolae Teodorescu. pre
ședintele Asociației Oamenilor de 
Știință, a altor reprezentanți ai 
asociației, precum și ai Comitetului 
Național pentru Știință și Tehno
logie. Au participat oameni de 
știință din diferite domenii ale ac
tivității județului, din sectoarele 
de cer ce tare-proiecta re. de la Uni
versitate, din producție. Cu acest

FRANCESCO COSSIGA
Președintele Republicii Italiene 

derulind. peste prevederile planu
lui, 8 500 tone mărfuri. De altfel, 
fiecare zi care a trecut din luna 
iulie se inscrie cu un spor mediu 
de trafic față de prevederi de 
7 000 tone. Cele mai bune rezultate 
in activitatea de trafic obținute in 
intrecerea socialistă in cinstea zilei 
de 23 August și a Conferinței Na
ționale a partidului le-au inregis- 
trat colectivul de la întreprinderea 
de exploatare portuară a Ministe
rului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor. care a derulat peste plan, 
de la inceputul anului și pină in 
prezent, 308 000 tone mărfuri, pre
cum și cel al întreprinderii de ex
ploatare portuară a Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
cu o depășire la zi de 45 000 tone 
utilaje expediate pe adresa dife- 
riților parteneri externi. (George 
Mihăescu).

ției noastre sportive studențești la 
Universiada ’87. Vineri după-amiază 
este programată finala la 100 m spa
te, in care vom fi reprezentați de 
Aneta Pătrășcoiu (concursul de na- 
tație se va încheia la 12 iulie).

De asemenea, vineri după-amiază. 
la Palatul sporturilor din Zagreb, se 
va desfășura concursul de gimnasti
că pentru echipele feminine, cu care 
prilej se va stabili nu numai clasa
mentul pe echipe, ci și cel „indivi
dual compus". Duminică, de la ora 
20. vor începe finalele pe aparate, 
în fiecare din aceste patru finale 
pe aparate se vor califica opt 
concurente, dar numai maximum 
două din fiecare țară, in ordinea 
notării din întrecerea pe echipe. 
Amintim că formația noastră stu
dențească este alcătuită din Ecate- 
rina Szabo. Laura Cutina, Mădălina 
Tănase și Lenuța Rus.

Proba feminină de floretă din ca
drul Jocurilor mondiale universitare 
de vară de la Zagreb a fost câștigată 
de scrimera italiană Lucia Traversa, 
urmată de coechipiera sa Anna Pia 
Gandolfi și Yan Zhu (R.P. Chineză). 
Proba masculină de floretă a avut 
ca învingător pe Zsolt (Ungaria).

în turul II al preliminariilor tur
neului de fotbal s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Japonia — 
Franța 2—0 (0—0); R.P. Chineză — 
Olanda 1—0 (1—0); Argentina — Ni
geria 1—1 (1—0); Uruguay — R. F. 
Germania 1—1 (0—0); R.P.D. Co
reeană — Marea Britanie 2—2 (2—1); 
S.U.A. — Algeria 5—0 (1—0); U.R.S.S. 
— Iugoslavia 1—0 (1—0); Coreea de 
Sud — Brazilia 5—0 (3—0).

Cu prilejul reuniunii Federației 
Internaționale a Sportului Universi
tar (F.I.S.U.), Primo Nebiolo a fost 
reales președinte al acestui for 
sportiv. De asemenea, s-a hotărît ca 
Universiada de vară din anul 1989 
să fie găzduită de orașul brazilian 
Sao Paulo. Au fost primite ca noi 
membre ale F.I.S.U. organizațiile 
sportive studențești din Argentina, 
Irlanda, Bolivia, Cipru, Nicaragua, 
Peru și San Marino.

Programul Campionatului interna
țional al României va începe cu pro
ba de călărie — traseu 600 metri, cu 
15 obstacole — care se va desfășura 
vineri și simbătă. intre orele 10 și 
12.30, la stadionul Olimpia din Calea 
Vitan. Duminică, la sala Floreasca 
este programat concursul de scrimă 
(spadă) între orele 9 și 17 ; luni, la 
bazinul „23 August" (ora 17) vor 
avea loc întrecerile de înot (300 m li
ber) ; marți, la poligonul Tunari 
(ora 9) — proba de tir (pistol — 20 
focuri în patru serii). Campionatul 
international al României se va în
cheia miercurea viitoare cu aler
garea de cros (4 km), care va fi 
efectuată de cei 36 concurenti, ince- 
pind de la ora 11, in parcul I.O.R.

★
runda a 12-a Rodriguez a cistigat la 
Popovici. Ribly la Cernin. Hamad a 
pierdut la Marianovici. în timp ce 
partidele Speelman — Sax. Zapata — 
Prassad și Tal — Short s-au înche
iat remiză.

ATLETISM. In cadrul concursului 
de auetlsm ae ia Poisaam. campi
oana europeană Diana Gansky (R.D. 
Germană) a ciștigat proba de arun
carea discului, cu performante de 
72.44 m. iar coechipiera sa Petra 
Felke s-a situat pe primul loc la 
aruncarea suliței, cu 70.34 m.

Rezultate înregistrate in concursul 
masculin : 400 m : Schimmer —
46”67/100 ; 110 m garduri : Oschke- 
nat — 13”61/100 : aruncarea greută
ții: Buder — 20,14 m; 100 m: Schroe
der — 10”34/100 ; săritura în înăl
țime : Grebenstein — 2,27 m ; 800 m: 
Mogalle — 1’46”67/100.

prilej s-a desfășurat și cel dinții 
simpozion al noului organism, sus
ținut de personalitățile prezente, 
precum și de membri ai filialei. 
(Dan Plâeșu).

CLUJ. Sub genericul „Pămînt 
străbun", consiliul județean al Or
ganizației pionierilor a organizat, 
în colaborare cu Muzeul etnografic 
al Transilvaniei din Cluj-Napoca. 
în cadrul Festivalului național 
„Cintarea României", o expoziție 
de creație populară a pionierilor 
și șoimilor patriei. Au fost prezen
tate numeroase covoare, tapiserii.

Sinaia: „PERLA BUCEGILOR"

-O GAZDĂ OSPITALIERĂ
— Primei stațiuni ce alcătuiește 

colierul Văii Prahovei i se spune 
— pe bună dreptate — „Perla 
Bucegilor“. I se spune metaforic 
de mult așa. Dar la o analiză com
parată, intre factorul de frumusețe 
naturală și factorul de frumusețe 
urbanistică creată de om, abia 
astăzi se poate afirma că Sinaia 
iși pune in valoare toate nestema
tele. Este adevărat ?

— Da, și nu întimplător — 
ne asigură din capul locului tova
rășul Ion Scăunaș, directorul Ofi
ciului județean de turism Prahova. 
Astăzi Sinaia se află la capătul a 
15 ani de investiții intense. Pe de 
o parte, pentru ridicarea unor edi
ficii noi, reprezentative, pentru o 
stațiune inscrisă în circuitul inter
național al celor mai căutate locuri 
de vacantă și practicare a sportu
rilor de iarnă din Europa. Pe de 
altă parte, pentru „întinerirea" si 
aducerea în cromatica timpului a 
valorosului său fond urbanistic de 
hoteluri și vile. Pe artera ce stră
bate orașul de la un capăt la altul 
și care reprezintă 
plaoa turnantă a 
stațiunii, au apă
rut in ultimii ani 
hoteluri care se 
disting în egală 
măsură prin ur
banism și confort, prin funcționali
tate și frumusețe. Cele trei „neste
mate" noi ale Sinaiei — ..Interna
țional". „Montana" și „Sinaia" — 
se situează, atit constructiv,
cit și ca dotări, inclusiv in
domeniul agrementului, la nive
lul celor mai reușite edificii
de acest fel. Dar acestora li s-au 
adăugat și alte trei hoteluri care, 
prin modernizare, au devenit prac
tic mai frumoase decit au fost 
inițial. Există aprecieri ale unor 
renumite personalități că puține 
stațiuni au hoteluri care să asigure 
confortul și calitatea serviciilor 
ca „Palace", „Caraiman" și „Păl
tiniș". Cele 6 noi nestemate ale 
Sinaiei au capacități care le permit 
să primească pe serie circa 2 000 
de turiști.

— Care este deci, la ora actuală, 
capacitatea totală de primire a 
Stațiunii Sinaia ?

— încă de acum 15 ani, condu
cerea de partid și de stat a cerut 
să facem din Sinaia o stațiune tu
ristică internațională de capacitate 
medie, care să atingă în jur de 
5 000 de locuri de cazare. Ne apro
piem de realizarea acestei capaci
tăți și chiar a unei structuri care 
să satisfacă toate categoriile de 
cerințe. In prezent, capacitățile de 
cazare ale stațiunii Sinaia asigută 
primirea a 40 la sută din turiști în 
hoteluri de categoria I. a 42 la 
sută în hoteluri de alte categorii și 
a 18 la sută în vil „ căsuțe și mo
teluri.

— Care este secretul că Sinaia 
este solicitată, in egală măsură, 
atit vara cit și iarna ?

— în primul rind, polivalența 
stațiunii. Sinaia are zone turistice 
de interes cu pondere egală. Este 
oraș-stațiune pentru turistul care 
iși propune să petreacă o vacanță 
în mediul ambiant al unui oraș de 
munte ; este stațiune a liniștii și 
odihnei în zona situată deasupra 
șoselei care străbate orașul și face 
legătura spre Brașov ; este stațiu
ne a drumeției și sporturilor de

Itinerare de vacanță

t V
20,00 Telejurnal
20,15 Viața economică
20,25 E satul românesc înfloritor. Do

cumentar artistic (color). O pro
ducție a Studioului de film TV

20,45 Invitație în studiourile^ Radiotele- 
viziunii. Simfonia a* IX-a de 
Beethoven (fragment). Soliști : 
Emilia Maximova, Vesela Zerova, 
Dimlter Berov și Dimiter Stancev 
(R.P. Bulgaria). Participă corul, 
orchestrele simfonică și de studio 
ale Radioteleviziunii. Dirijor : 
Iosif Conta, dirijorul corului : 
Aurel Grigoraș

21,10 Mari actori, mari regizori. Elia 
Kazan

21,50 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 9 

iulie (ora 20) — 12 iulie (ora 20). In 
tară : Vremea va deveni în general 
instabilă în vestul, centrul și nordul 
țării, unde cerul va prezenta înnorări 
mal accentuate și vor cădea ploi loca
le care vor avea mai ales caracter 
de aversă însoțite de frecvente des
cărcări electrice și izolat de grindină, 
în aceste regiuni,' izolat cantitățile de 
apă pot depăși 15 litri pe metrul pă- 
t.-.gt Sr: 24 în celelalte regiuni,
instabilitatea atmosferică va fi mai di
minuată și vor cădea averse de ploaie 
și descărcări electrice pe arii mai 
restrînse. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări în 
vestul țării si la munte. Temperatura 
minimă va fi cuprinsă între 10 și 20 
de grade, izolat mai coborîtă. cea ma
ximă în general între 22 și 32 de 
gr«ade. în București : Vremea va fi 
ușor Instabilă. Cerul va fi temporar 
noros. favorabil averselor de Dloale si 
descărcărilor electrice după-amiaza. 
Vîntul va sufla s’ab pînă ’a
Temperatura minimă va fi cuprinsă 
între ’3 si 17 grade, cea maximă între 
26 și 30 de grade.

CARNET CULTURAL

cusături, țesături, costume popu
lare, obiecte lucrate din lemn. îm
pletituri din nuiele, pictură pe 
sticlă, măști populare și altele, se
lecționate de la expozițiile organi
zate în școli. Expoziția de la Mu
zeul etnografic finalizează un con
curs de artă populară care a an
trenat într-o frumoasă și educativă 
acțiune mii de elevi din județ. 
(Marin Oprea). 

iarnă in zona platoului Bucegi. 
Nu cunosc să existe in tară și chiar 
în străinătate o stațiune cu o ase
menea polivalență și care să aibă 
toate zonele amintite atît de con
centrate incit comunicarea cu se
diul se face pe distanță ce osci
lează intre 1 000 m și 15 km, 
iar mijloacele de transport pe ca
blu au redus aceste distanțe la 
15—20 minute de hotelul din cen
trul stațiunii

— Am reținui sintetic argumen
tele prin care „Perla Bucegilor“ 
și-a sporit... perlele. Aveți argu
mente că și noutățile pentru sezo
nul estival ’87 sint la... înălțime ?

— întrucit noutățile sint multe, 
și pentru a nu face vreo omisiune, 
vă propun să le enunț sub formă 
de punctare. Deci, pe scurt, sezo
nul estival 1987 prezintă următoa
rele noutăți : renovare și redotare 
cu mobilier și echipament a vile
lor, cabanelor și hotelurilor (in 
special hotelul „Sinaia") ; moder
nizarea cabanelor „Cuibul Doru
lui" (un adevărat minihotel la cota 

1 000 m) si „Va
lea Dorului" 
(mult solicitată 
în sezonul de 
iarnă) ; amena
jarea unui teren 
de sport multi

funcțional (vila „Camelia", cu su
prafață sintetică) ; amenajarea in 
incinta complexului „Sinaia" a 
unei săli de jocuri electronice : 
înființarea de școli de tenis, înot 
și balet ; realizarea unor noi pro
grame muzical-coregrafice in ca
drul complexelor „Sinaia". „Inter
național" și „Montana" ș.a.

Pentru folosirea intensivă a 
bazei materiale, pentru a crea 
oaspeților o vacanță activă, din oare 
să nu lipsească nici o viață spiri
tuală bogată. ne-am gîndit să ini
țiem. pentru actualul sezon, și alte 
acțiuni ca : festivalul de chitară 
clasică : festivalul automobilelor 
de epocă, aflat anul acesta la cea 
de-a 5-a ediție și la care scontăm 
și pe participare internațională 
fdeia și-au manifestat interesul 
turiști din R.D.G. si Italia) ; tirgul 
de filatelie, aflat la ediția a 2-a, 
manifestare unică de acest gen din 
țara noastră ; vernisaje și expozi
ții de pictură în saloanele hotelu
rilor ; tabăra națională a studen
ților (toată vara) ; tabere de pio
nieri si școlari (de asemenea toată 
vara).

Și ca să aduc un ultim argument, 
fată de interesul pe care l-au 
stîrnlt acțiunile și inițiativele noas
tre, aș menționa succesul de care 
s-a bucurat prima ediție a con
cursului de orientare sportivă, do
tat cu trofeul „Valea Prahovei". 
Acesta s-a desfășurat in luna mai 
a.c. la Bușteni și a reunit peste 
1 200 participanți din 10 țări. Iar 
in luna noiembrie așteptăm 100 de 
turiști din Finlanda și Norvegia, 
care și-au manifestat dorința de a 
concura din nou cu sportivii 
români, dar de data aceasta în Si
naia.

— E chiar ultimul argument in 
calitate de gazdă ?

— Nu, primul și ultimul argu
ment este pentru noi înscris în le
gea ospitalității — calitatea servi
ciilor.

Constantin PRIESCU

■ ■■■■■■■■■ BBBBBBBBBBBBBBBI^

De la autocunoaștere la autodepăsire
(Urmare din pag. I)
luție tehnico-științifică. Și nu numai 
că au dat adevărata dimensiune a 
acestei realități, dar i-au reliefat și 
cauzele. Se făcuse deja un pas im
portant înainte: oamenii învățaseră 
să-și analizeze munca și înfăptuirile 
într-un mod nou, așezîndu-le față in 
față cu exigențe care, departe de a 
fi veșnice, se schimbă nu numai de 
la o etapă la alta, dar și in cadrul 
unei singure etape.

Spunem intr-un mod nou pentru 
că mulți dintre membrii colectivului 
întreprinderii se obișnuiseră să pri
vească spre ei inșiși prlntr-un văl 
alcătuit din meritele trecutului. Și 
aceste merite erau reale. Ani la rind 
unitatea fusese fruntașă. Ea a avut 
un rol de mare însemnătate in apli
carea, în județul Dîmbovița, a poli
ticii partidului de industrializare a 
țării ; din rîndurile acestui colectiv 
au fost selecționate cadre pentru 
noile cetăți industriale dîmbovițene, 
ridicate după cel de-al IX-lea 
Congres. Au fost însă formați, în lo
cui celor care au plecat, alți spe
cialiști, ce au dus mai departe bunele 
tradiții ale acestei uzine centenare. 
Un activist cu muncă de răspundere 
in cadrul comitetului județean de 
partid preciza că, în esența lor. lu
crurile nu se schimbaseră nici in 
vremea din urmă. Trăsăturile domi
nante ale colectivului continuau să 
fie hărnicia, disciplina, conștiincio
zitatea în muncă. De aceea le și venea 
greu multora dintre oamenii de aici 
să înțeleagă adevărul că în activita
tea lor. pe lingă numeroasele reali

TIMIȘ. Și-a început activitatea 
cenaclul literar al pensionarilor din 
Timișoara, al cărui animator este 
profesorul septuagenar Nicolae 
Mihoc, autor de manuale școlare și 
de monografii sătești, laureat al 
Festivalului național „Cintarea 
României" pentru bogata sa activi
tate de studii și documentare. Cei 
50 de membri ai cenaclului, care 
se bucură de îndrumarea metodică 
a unor cadre de la biblioteca ju
dețeană. și-au propus să alcătuias
că o culegere cu creații dedicate 
marilor evenimente politice ale 
anului. (Cezar Ioana).

Răsplătindu-și, parcă, intirzierea, 
vara varșoviană ’87 și-a vestit so
sirea cu un soare strălucitor, cu 
o explozie de verdeață și flori. 
Multe, foarte multe flori, într-o 
neasemuită simfonie de culori. 
Flori crescute in case, in sere, in 
grădini, de oameni gospodari, iubi
tori de frumos. Flori pe care le-am 
văzut de la etajul 39 al unuia din 
edificiile-turn din zona centrală 
împodobind ferestrele și balcoanele 
blocurilor din jur. Le-am văzut, 
apoi, în parcurile publice, în toate 
piețele și cartierele Varșoviei, ca 
și in tablourile pictorilor profesio
niști și amatori care le imortali
zau pe fundaluri dominate de im
punătoarele construcții înălțate in 
anii socialismului. Construcții pe 
care le intilnești la tot pasul, pen
tru că, practic, Varșovia e un oraș 
nou, reclădit din temelii. Iar dacă 
legenda păsării Phonix n-ar fi 
existat, ea ar fi trebuit izvodită 
anume pentru acest oraș-erou, 
renăscut mai mindru și mai fru
mos ca oricînd in multiseculara și 
zbuciumata lui istorie, prin munca 
și dăruirea, dîrzenia și abnegația 
varșovienilor, ale întregului popor 
polonez.

Privim, în vitrina unei clădiri 
de pe strada Nowo Miejska, două 
imagini : una reproduce o pictură 
de Bernardo Canaletto, cel care a 
surprins pe pinză, ca nimeni altul, 
înfățișarea de odinioară a Varșo
viei și care reprezintă clădirea 
respectivă așa cum arăta ea îna
intea ultimei conflagrații mondiale, 
iar a doua imagine redă aceeași 
clădire Ia sfirșitul războiului, cind 
era un morman de moloz. După 
picturile lui Canaletto, după foto
grafiile și stampele vremii, după 
mărturiile puținilor locatari supra
viețuitori ai masacrelor fasciste, 
clădirea a fost reconstruită aidoma, 
pină in cele mai mici detalii. Așa 
au fost refăcute toăte casele, toate 
străzile și toate monumentele din 
Stare Miasto — „Orașul Vechi" — 
care face acum. prin ingenioase 
soluții arhitectonice, corp comun 
cu noile construcții ale noii Var- 
șovii. Străduțele de tip medieval 
ale vechiului ciraș coboară pitoresc 
și sfios, dar firesc și necesar pină 
la îmbrățișarea cu magistrala ru
tieră Wislostrada, cu cite trei și 
patru benzi de circulație pe sens, 
și care, la rindu-i, însoțește, in 
ritm trepidant, curgerea domoală a 
Vistulei.

Lăsăm în urmă Wislostrada și 
străbatem marile bulevarde cen
trale, străjuite de clădiri monu
mentale. Intrăm intr-una din ele, 
in care se află Direcția generală de 
construire a metroului varșovian. 
Aflăm de la inginerul-șef Ryszard 
Olejko că ideea construirii metrou
lui datează incă din 1927, cind 
exista în Polonia o puternică școa
lă inginerească. Proiectul n-a putut 
fi înfăptuit atunci din lipsa mijloa
celor financiare. Primele lucrări 
de pregătire a construcției, începu
te in 1938, au fost retezate brutal 
de invazia hitleristă. Din nou s-au 
făcut pregătiri in anii 1960—1963, 
dar puterea economică a tării nu 
putea incă să facă față unei in
vestiții de o asemenea anvergură.

— Cind a început, de fapt, con
strucția propriu-zisă ? — îl între
băm pe interlocutorul nostru.

— Primul țăruș — cred că tot 
așa spun și constructorii români — 
l-am bătut la 15 aprilie 1983, Pri
ma linie de metrou, la care lu
crăm acum, cu adîncime între 11 
și 15 metri, va avea o lungime de 
23,1 kilometri și va dispune de 23 de 
stații, cea mai mică distanță dintre 
ele fiind de 600 de metri, iar cea 
mai mare de 1 300 metri. Ea va 
merge paralel cu Vistula, va trece 
prin zona centrală a orașului și va 
lega noul cartier Ursynow cu zona

zări valoroase. începuseră să se adu
ne și unele neîmpliniri ; câ unele 
produse pierduseră cadența în com
petiția calității. Doar ei munceau cu 
aceeași tragere de inimă ca și îna
inte !... Ceea ce nu se înțelegea insă 
pe deplin era faptul că viața nu stă 
pe loc. Că de la un an la altul se 
schimbă nu numai condițiile de 
muncă, dar și exigențele, cerințele 
cu privire la roadele muncii. Și că, 
dacă oamenii nu se schimbă și ei, 
nu se integrează in noile ritmuri, 
timpul ii lasă in urmă. Aceasta este 
una dintre cauzei^ care au făcut ca 
un harnic colectiv să înregistreze și 
rezultate ce nu erau pe deplin co
respunzătoare exigențelor noii revo
luții tehnico-științifice. Era, deci, 
necesară o profundă trezire la reali
tate.

Omul in procesul moder
nizării producției. De atuncl> 
din septembrie 1986, și pînă în pre
zent au trecut mai mult de nouă luni. 
Ne-am aflat, cum spuneam, din nou, 
în urmă cu ci leva zile. între munci
torii, inginerii, tehnicienii. econo
miștii acestei unități industriale. La 
comitetul județean de partid ni se 
spusese că n-o să mai recunoaștem 
unitatea. Intr-adevăr, s-au schimbat, 
aici, multe lucruri în oele peste nouă 
luni ce s-au scurs din acel sfîrșit de 
septembrie al anului trecut și pină 
acum. A fost elaborat un program 
complex de perfecționare a mașini
lor, a utilajelor și instalațiilor exis
tente in întreprindere, care a inceput 
să fie aplicat. S-a trecut, in același 

ARGEȘ. La căminul cultural din 
comuna Priboieni a avut loc o in
teresantă manifestare dedicată fiu
lui acestor locuri, folcloristul 
C. Rădulescu-Codin. Programul a 
cuprins comunicări și referate sus
ținute de cadre de specialitate din 
București și Argeș, referitoare la 
valorificarea tradițiilor folclorice 
argeșene. ca parte componentă a 
spiritualității românești. Cu acest 
prilej, a avut loc și ședința de 
lucru a asociației folcloriștilor ar
geșeni. care a luat în dezbatere 
valorificarea superioară a folclo
rului din zona subcarpatică a Ar
geșului. (Gheorghe Cirstea).

industrială din nord. Concret, de 
această primă linie de metrou vor 
beneficia, ținînd seama de multi
plele legături și intersectări cu tra
seele de tramvaie și autobuze, ca 
și cu gara feroviară centrală pre
văzută cu peroane subterane, 
aproape jumătate din cei peste 
1 700 000 de locuitori ai Varșoviei. 
In acest fel, mulți dintre ei vor 
reduce de 2—3 ori timpul de depla
sare spre și dinspre locurile de 
muncă.

— Cind va fi dat în folosință 
primul tronson ?

— In momentul de față am in
tensificat ritmul lucrărilor, pentru 
că, pină la sfirșitul acestui an, 
vrem să încheiem execuția celor 
șase kilometri planificați și chiar 
mai mult. Primul tronson, in lun
gime de 12 kilometri, intre stațiile 
Kabaty și Politechnika. va fi dat 
in exploatare in 1991. li va urma, 
la puțin timp, al doilea tronson, in 
lungime de aproape 5 kilometri. 
Acesta este însă și cel mai greu 
de realizat, întrucit va trece prin 
zona centrală a orașului și trebuie 
să efectuăm ample și dificile lu
crări vizind schimbarea și moder-

însemnări din 
R. P. Polonă

nizarea numeroaselor și complexe
lor instalații de canalizare, termo- 
ficare, telefonie, energie și altele, 
precum și devierea unor linii de 
autobuze și tramvaie. Ba. mai mult, 
întrucit Varșovia de azi este așe
zată pe vechea albie a Vistulei, 
cane a lăsat urme adinei prin mean
drele sale de odinioară. pro- 
iectanții și constructorii noștri se 
confruntă cu probleme deloc ușoa
re. adeseori imprevizibile. Dispu
nem insă de specialiști buni și 
utilaje moderne. E de ajuns șă vă 
spun că la construcția metroului 
contribuie nemijlocit nu mai puțin 
de 40 de intreprinderi industriale 
și 31 de institute de cercetare și 
învățămint superior. Aș vrea să 
spun că am fost personal și am 
vizitat metroul din București, noi
le sale șantiere și am rămas im
presionat de ritmul alert al con
strucției, de calitatea acesteia, ca 
și de soluțiile originale ale specia
liștilor români, unele dintre aces
tea, ca, de exemplu, executarea lu
crărilor cu . scut, adică sub plan- 
șeu, fiind aplicate și la noi, pe 
anumite porțiuni. E o metodă 
foarte avantajoasă din punct de 
vedere tehnologic și economic și 
cred că se va putea extinde și la 
următoarele linii ale metroului 
nostru.

— Care vor fi acestea ?
— A doua linie va trece Vistula 

și va lega o zonă unde vor locui 
170 000 de oameni cu cartierul 
Wola, puternic industrializat, denu
mit și „Cartierul Roșu", leagănul 
mișcării muncitorești varșoviene, 
cu luminoase tradiții ale luptei re
voluționare. A treia linie va lega 
actualul aeroport internațional 
(spun actualul, pentru că se va 
construi un altul, întrucit cel de 
acum este chiar in... oraș) de un 
alt mare cartier aflat în plină dez
voltare urbanistică. Deocamdată, 
cele două noi linii, ca și alte vii
toare ramificații, se află pe plan
șetele proiectanților. Pină atunci, 
vă recomand să vedeți la fata 
locului una din stațiile metroului 
nostru.

Am mers la stația Stoktowy, 
ceea ce înseamnă „O sută de 
spice", unde șeful șantierului, in
ginerul Dziewiszek, ne-a spus că 
se află aici de la inceputul începu
tului și că locuiește la doi pași, 
în cartierul Ursynow, care numără 

timp, la înlocuirea utilajelor învechi
te cu altele noi. moderne. Și, tot
odată, a fost conceput un nou sistem 
de organizare a muncii, in spiritul 
principiilor si normelor mecanismu
lui economico-financiax.

în planul întîi a fost situată ca
litatea producției.

S-a inoeput. cu reproiectarea pro
duselor. Și cu intensificarea stră
daniilor pentru ridicarea calității 
muncii in toate compartimentele. Se 
poate vorbi deja despre un bilanț 
pozitiv, despre numeroase realizări 
bune. Procesul modernizării este insă 
departe de a se fi încheiat.

Dar înnoirile in procesul muncii 
depind în mod fundamental de în
noirea concepțiilor oamenilor. S-a 
cerut ca realizările din această în
treprindere să corespundă exigente
lor actuale. Era insă nevoie, mai 
întîi. ca munca oamenilor, gindirea 
lor tehnică și economică să fie inte
grate în actualitate. Acest adevăr a 
fost bine înțeles de către factorii că
rora le revin responsabilități pe 
planul activității politico-educative. 
S-a inteles. cu âeosebire. faptul că 
bătălia pentru modernizare nu poate 
fi ciștigată dacă această opțiune nu 
se integrează în profunzime în gin
direa oamenilor, pentru ca. apoi, să 
se reflecte în procesul de producție, 
să determine perfecționarea mașini
lor, a instalațiilor, a tehnologiilor, 
a activității de conducere, a pregăti
rii profesionale. Au fost elaborate, 
în acest scop, ample programe de 
activitate, ale comitetului de partid, 
ale organizațiilor de sindicat și de 
tineret, ale consiliului oamenilor 
muncii, care reprezintă gindirea în
tregului colectiv. Toate aceste pro
grame acordă un loc de cea mai 
mare însemnătate transformării con
științelor, formării de oameni, ei 
inșiși moderni, ale căror legături 
cu vremea în care trăiesc să fie 
trainice.

Cum se acționează, deci. în acest 
scop ? Care sint modalitățile, for
mele folosite ? Răspunsurile la aces
te întrebări pun in lumină raportul 
dintre formă și conținut in munca 
politico-educativă. Formele au im
portanta lor. dar eficiența depinde 
în mod hotăritor de conținutul fie
cărei acțiuni și al întregii activități. 
Despre preocupările existente pe 
acest plan ne-a vorbit secretarul co
mitetului de partid. Ion Oncescu :

— A inventa forme noi nu este 

160 000 de locuitori, un adevărat 
„oraș in oraș", ridicat pe un teren 
viran. Pină a veni aici a pus umă
rul la construirea unor intreprin
deri de prim rang in Polonia, prin
tre care cea de cinescoape, de gar
nituri de frină. de automatizări in
dustriale și altele.

— De fapt — ne spune cl — 
stația noastră este o stație-pilot, 
unde am încercat și încercăm dife
rite soluții tehnice, dar și mate
riale de construcție, de finisaj și 
decor, inclusiv experimentarea unui 
lift pentru bătrmi infirmi, femei 
gravide și cu copii în brațe, care 
să aibă acces, direct de la supra
față la trenurile subterane. Aces
tea vor circula, in perioade de 
virf, la intervale de numai un mi
nut și jumătate. Deasupra stației 
noastre va fi o modernă auto
stradă, iar ieșirile și intrările sint 
amplasate in toate cele patru punc
te cardinale, avind tot atitea legă
turi imediate cu alte mijloace de 
transport.

Același freamăt de șantier, al 
muncii creatoare, al lucrului bine 
făcut am intilnit și in alte zone 
ale Varșoviei, al doilea oraș al Po
loniei, după Katowice, ca pondere 
industrială, dar primul in produc
ția electronică și electrotehnică, de 
mașini-unelte, automobile. trac
toare și altele. Principalele artere 
ale cartierului Ochota le-am stră
bătut, la pas, împreună cu primul 
secretar al comitetului raional de 
partid de aici. Julian Kidziewski. 
Raionul numără 201) 000 de locui
tori și aproape jumătate din ei lu
crează in unități economice, intre 
care uzina constructoare de trac
toare — cea mai mare din țară — 
cu marca „URSUS". Tot aici fiin
țează trei institute de invățămint 
superior, institute de cercetări știin
țifice, așezăminte de cultură și 
artă. In timp ce ne aflam la uzina 
„URSUS", unde am văzut fabrica 
de motoare, turnătoria și imensele 
hale de montaj, toate înzestrate cu 
utilaje și instalații de inaltă teh
nicitate. primul secretar al comite
tului raional de partid ne-a spus :

— Avem aici, la „URSUS", cea 
mai puternică organizație de 
partid. în momentul de față sintem 
preocupați de întărirea muncii de 
partid in toate cele peste 300 de 
organizații de bază din raionul 
nostru, așa cum s-a hotărit la re
centa plenară a Comitetului Cen
tral al partidului, pentru a crește 
forța de influențare și convingere 
a comuniștilor, pentru a putea în
făptui, punct cu punct, cerințele 
celei de-a doua etape a reformei 
economice. Aceasta presupune nu 
numai creșterea și modernizarea 
producției, a eficientei întregii ac
tivități economico-sociale, ci și un 
mod nou de a gindi, a munci și a 
trăi.

Despre preocupări similare am 
luat cunoștință nu numai la Var
șovia, ci și la Plock, la Skiernewice, 
la Lodz. Pretutindeni unde am 
poposit, in aceste zile de vară, car
netul de reporter a consemnat ace
eași angajare muncitorească, res
ponsabilă in îndeplinirea hotări- 
rilor Congresului al X-lea al 
P.M.U.P., probată prin realizările 
dobîndite în răstimpul de un an 
care a trecut de la desfășurarea 
lucrărilor acestuia.

...Lumina zilei de vară stăruie 
pină tirziu la Varșovia. Dinspre 
Vistula adie ușor o briză răcoroa
să, florile din parcuri și grădini, 
de la ferestre și balcoane incintă 
privirea și desfată inima, iar ma
rile bulevarde sint tot mai liniștite, 
pentru ca, dc îndată ce se revarsă 
zorile, să devină din nou animate 
de sutele de mii de oameni care 
incep o nouă zi de muncă.

Petre POPA

totdeauna o necesitate. Formele tra
diționale, intre care propaganda vi
zuală, propaganda prin conferințe, 
comisiile de propagandiști și agi
tatori, informarea politică. invăță- 
mintul politico-ideologic, iși păstrea
ză. desigur, actualitatea. Este drept 
ca uneori le păstram și înțelesurile 
tradiționale. De aceea ne-am propus 
ca pe acest plan, al ințelesurilor, 
deci al conținutului, să realizăm 
schimbări importante. Pentru că via
ța însăși se schimbă și, drept urma
re, trebuie să schimbăm și conținutul 
acestor forme. Prioritățile sint, in 
prezent, altele decit acelea din eta
pele precedente. Preocupările oame
nilor sint și ele altele. Iar priorita
tea priorităților — cel puțin pentru 
întreprinderea noastră — o consti
tuie MODERNIZAREA PRODUC
ȚIEI $1 PERFECTION AREA ORGA
NIZĂRII MUNCII. Ce eficiență ar 
putea să aibă activitatea politico- 
educativă dacă nu ar situa în prlin- 
plan aceste obiective ? Fără îndoială 
că intr-un astfel de caz nici nu am 
mai putea să vorbim despre efi
ciență ! întreprinderea are nevoie, 
întîi și intii, de oameni pregătiți din 
toate punctele de vedere — și profe
sional, și politic, și moral — pentru 
îndeplinirea îndatoririlor sale ac
tuale. Ceea ce ne preocupă in pri
mul rind este ca munca politico- 
educativă să dobindească. in esența 
ei, acel conținut care să fie 
determinant in a-i asigura o cit mai 
mare contribuție la formarea, la pre
gătirea unor astfel de oameni.

...Drumul pe care s-a pornit este, 
așadar, cel bun, dar procesul formă
rii oamenilor pentru schimbări in- 
noitoare este și el — asemenea pro
cesului modernizării întreprinderii 
— deschis în continuare înnoirilor, 
perfecționărilor. S-au acumulat deja 
realizări, se poate vorbi despre o 
experiență pozitivă. Mai sint insă -și 
probleme cărora nu li s-au aflat 
încă răspunsurile, se mai plătește și 
tribut unor deprinderi învechite. La 
toate acestea ne vom referi în
tr-un articol viitor. Pentru că nu 
poate fi decit folositoare, pe un plan 
mai larg, analizarea pină la detalii a 
drumului unui colectiv muncitoresc 
care a reușit să se cunoască bine pe 
el însuși, să-și cunoască bine înda
toririle, să le raporteze la exigențe
le vremii noastre și să declanșeze 
o mare bătălie pentru cîștigarea 
competiției calității.



varșovia: „Prin vizita prietenească de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu - un nou 
impuls, o amplă perspectivă colaborării pe 
multiple planuri dintre România și Polonia"

VARȘOVIA 8 (Corespondență de la I. Dumitrașcu). — întreaga 
presă poloneză consacră spații ample vizitei prietenești de lucru pe 
care secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o va în
treprinde in Republica Populară Polonă, la invitația tovarășului Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone. Mijloacele poloneze de informare în masă se referă 
pe larg la semnificația deosebită a vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Polonia prietenă în contextul importanței 
deosebite pe care o au întîlnirile și convorbirile româno-polone la 
nivel înalt pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre cele două 
țări și popoare.

Sint reliefate In mod deosebit 
aspecte ale conlucrării dintre Parti
dul Comunist Român si Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, dintre 
organizațiile de sindicat, de femei 
si de tineret, dintre Frontul De
mocrației si Unității Socialiste din 
România si Mișcarea Patriotică de 
Renaștere Națională din Polonia, 
dintre unitățile economice, științi
fice și culturale din cele două țări.

In contextul vizitei, ziarele sub
liniază semnificația aparte pe care 
o are apariția în zilele pre
mergătoare vizitei a culegerii de 
cuvîntări ale tovarășului 
Nicojae Ceaușescu.

Referindu-se la aceasta, ziarul 
„TRYBUNA LUDU" subliniază : 
..Culegerea de cuvîntări ale secre
tarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, publioată în 
editura „Ksiazka i Wiedza“. re
prezintă o trecere în revistă a ce
lor mai importante evenimente în 
politica internă și externă a Româ
niei în ultimul deceniu, ca și o 
schiță a programului el de dezvol
tare.

Cuvîntările secretarului general 
al Partidului Comunist Român 
reflectă cele mai importante pro
bleme cu care s-au confruntat 
partidul și poporul român în ulti
mul deceniu. Ele se referă și la 
acțiunile statului pe plan inter
national.

în cuvîntările cuprinse în volum 
un loc important este acordat sar
cinilor dezvoltării economico-so- 
ciale în perioada 1986—1990 și dez
voltării în perspectivă pînă în 
anul 2000, scrie „Trybuna Ludu“. 
Aceste sarcini au fost trasate de 
Congresul al XlII-lea al P.C.R. în 
1984. Direcțiile de dezvoltare eco- 
nomico-socială adoptate de congres 
prevăd ca. în cincinalul 1986—1990, 
să se înregistreze un ritm ridicat 
de dezvoltare a industriei.

Dezvoltarea industriei în actua
lul cinci'nal, necesitate puter
nic subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Se vă înfăptui 
în primul rînd prin modernizarea 
mijloacelor de muncă și schim
barea structurii producției, prin ri
dicarea nivelului tehnic și calita

In favoarea unei noi ordini economice Pentru încetarea conflictului dintre
LAGOS 8 (Agerpres). — In orașul 

nigerian Abuja continuă lucrările 
celei de-a X-a reuniuni la nivel înalt 
a țărilor membre ale Comunității 
Economice a Statelor Vest-Africane 
(E.C.O.W.A.S.), Sint analizate moda
litățile de redresare economică, sta
diul și perspectivele cooperării în 
cadrul acestui organism regional.

Șeful statului nigerian, Ibrahim 
Babangida, președintele în exercițiu

Atenția Si interesul deosebit ma
nifestate de opinia publică mondia
lă fată de cea de-a VII-a sesiune 
a Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.). ce se deschide as
tăzi. la Geneva, se explică atît prin 
contextul în care se desfășoară, cit 
si prin rolul ce-i revine în actua
la conjunctură. Timp de peste trei 
sâptămîni. reprezentanții celor 168 
de țări membre ale U.N.C.T.A.D., 
între care si România, vor analiza 
principalele evoluții si tendințe din 
economia mondială în vederea iden
tificării unor căi si modalități ca
pabile să revitalizeze dezvoltarea e- 
conomică si comerțul international.

După cum se știe, tara noastră a- 
cordă o mare însemnătate soluționă
rii pe baze echitabile, reciproc a- 
vantajoase. a problemelor ce con
fruntă economia mondială si rela
țiile economice dintre state. „Noi 
considerăm, arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. că un rol 
important în acest sens revine celei 
de-a VII-a sesiuni a U.N.C.T.A.D., 
chemată să contribuie în mod efec
tiv Ia dezvoltarea dialogului dintre 
țările sărace si cele bogate, la a- 
doptarea de măsuri concrete în ve
derea reglementării problemelor eco
nomice mondiale, in special cele pri
vind lichidarea subdezvoltării si rea
lizarea noii ordini economice interna
ționale".

Cercul instabilității. ReaH‘ 
zarea unor asemenea deziderate șe 
impune cu atit mai mult cu cit în 
economia mondială și în viata po
litică internațională s-a ajuns la o 
situație apreciată de multi specialiști 
drept îngrijorătoare si plină de 
riscuri. Astfel, pe plan economic, 
ritmurile slabe de creștere si pu
ternicele dezechilibre financiare și 
comerciale. îndeosebi între principa
lele state capitaliste dezvoltate, au 
dus la multiplicarea obstacolelor din 
calea schimburilor internaționale. 
Alături de presiunile protectioniste, 
fluctuațiile bruște ale cursurilor de 
schimb valutar, realinierile în rapor
turile de valoare dintre monede, cos
turile ridicate ale creditului interna
tional frînează expansiunea comer
țului mondial, fapt care, la rîndul 
lui. influențează negativ activitatea 
productivă, slăbind ritmurile de creș
tere pînă la stagnare sau chiar de
clin economic.

în domeniul politic, pe măsură ce 
se accentuează fenomenele de criză 
din economie, conflictele sociale tind 
să sporească și să pună tot mai se

tiv, prin introducerea și aplicarea 
pe scară largă a tehnologiei mo
derne.

Importante sarcini revin agri
culturii, care, în anul 1990, trebuie 
să realizeze o producție de 30—32 
milioane tone. Acest lucru va fi 
posibil prin extinderea irigațiilor 
și creșterea cantităților de îngră
șăminte folosite.

în volum, scrie ziarul, nu lipsesc 
sublinierile referitoare la colabo
rarea dintre România și Polonia. 
La întîlnirea de la uzinele „Kas- 
przak", din iunie 1984, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat. între 
altele, că între România și Polonia 
există tradiții îndelungate de co
laborare și prietenie. Ele s-au dez
voltat îndeosebi în anii construc
ției socialiste, iar în ultimul timp 
s-au întărit în toate domeniile.

Apropiata vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conchide „Try
buna Ludu“, convorbirile polono- 
române la cel mai înalt nivel vor 
constitui un impuls în vederea 
extinderii continue a colaborării și 
a întăririi prieteniei dintre parti
dele, tarile și popoarele noastre".

La rîndul său, ziarul „ZYCIE 
WARSZAWY", referindu-se la volu
mul de cuvîntări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu apărut în limba 
polonă, arată. între altele, că aoest 
volum cuprinde cele mai impor
tante probleme și evenimente din 
viața României in ultimii ani.

România ocupă locul cinci în rîn
dul partenerilor externi ai Poloniei 
ca volum al schimburilor, iar Po
lonia este al treilea partener al 
României, scrie ziarul. „O impor
tanță tot mai mare capătă ac
tivitățile comune. între altele, 
în industria electronică, agri
cultură- și industria alimentară", 
subliniază ziarul. în timpul recentei 
sesiuni a Comisiei guvernamentale 
de colaborare economică a fost no
tat ca un element pozitiv în
cheierea unor contracte și acorduri 
referitoare. între altele, la schim
bul pe termen lung de produse me
talurgice, participarea României la 
extracția sulfului în Polonia, co
laborarea tehnico-științifică în in
dustria aviatică și electronică.

„Bilanțul detaliat al relațiilor re
ciproce, care va fi realizat neîndo

al E.C.O.W.A.S., a subliniat, in 
discursul său, necesitatea valorifi
cării superioare a resurselor națio
nale în interesul dezvoltării econo
mice a continentului, pronunțîndu-se 
în favoarea instaurării unei noi or
dini economice. De asemenea, el a 
lansat un apel la intensificarea 
luptei împotriva sistemului de 
apartheid din R.S.A., care constituie 
o amenințare pentru pacea și secu
ritatea internațională.

rios în pericol pacea mondială. în 
același timp, agravarea vechilor stări 
conflictuale si apariția altora noi. as
cuțirea contradicțiilor dintre diferi
te state și grupări de state contri
buie într-o măsură crescîndă — prin 
accelerarea cursei înarmărilor și 
sporirea cheltuielilor militare, care 
au devenit o grea povară pentru 
toate popoarele — la blocarea ie
șirii din impasul, economic mondial.

Criza lumii sărace. Este 
limpede că ruperea acestui cerc vi
cios constituie punctul de pornire în 
orice acțiune de stopare si inversa
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Eveniment de seamă în viața economică internațională
re a actualelor tendințe. Cum poa
te fi insă atins un asemenea o- 
biectiv ? Evoluțiile de oină acum au 
arătat că. deși fenomenele de criză 
afectează. într-un fel sau altul, toa
te statele, cel mai greu lovite sint 
țările în curs de dezvoltare. Po
trivit raportului secretariatului 
U.N.C.T.A.D. intitulat „Revitalizarea 
dezvoltării, creșterii și comerțului 
internațional : evaluare și opțiuni 
politice", care va fi prezentat ac
tualei sesiuni, țările în curs de dez
voltare au cunoscut in anii ’80 cel 
mai sever regres economic din ul
timele trei decenii. Politicile finan
ciare si comerciale promovate în ul
tima vreme de țările capitaliste in
dustrializate. în special creșterea ex
cesivă a dobinzilor bancare și es
caladarea măsurilor protectioniste, 
constituie, după opinia specialiștilor 
U.N.C.T.A.D., principalii factori care 
au dus la puternica criză a dezvol
tării din statele rămase în urmă pe 
plan economic.

Intr-adevăr, una dintre consecin
țele cele mai dramatice ale acestor 
politici este acumularea de către ță
rile în curs de dezvoltare într-un 
scurt interval de timp a unei uriașe 
datorii externe, de peste 1 000 mi
liarde de dolari. Statisticile 
U.N.C.T.A.D. arată că. în ultimii 
șapte ani. datoriile statelor lumii a 
treia s-au dublat si aproape între- 

ielnic în timpul vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Polonia, va 
constitui cu siguranță o ocazie de a 
aprecia nivelul atins în cola
borare și a posibilităților de 
dezvoltare a acesteia. Această vi
zită trebuie să' constituie un nou 
impuls,în vederea apropierii conti
nue a celor două țări, nu numai 
pe plan economic, ci și în alte do
menii". notează în încheiere „Zycie 
Warszawy".

„în ajunul vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu" — este titlul 
unui comentariu transmis de 
AGENȚIA P.A.P., în care se arată 
că întîlnirile la nivel înalt au de
venit tradiționale în cronica rapor
turilor prietenești dintre cele două 
țări. în timpul convorbirilor de la 
Varșovia — relevă agenția — con
ducătorii Poloniei și României vor 
examina relațiile dintre cele două 
țări, probleme internaționale, ca 
și aspecte ale adîncirii conlu
crării între statele Tratatului de la 
Varșovia.

în comentariu este abordată pe 
larg dezvoltarea relațiilor economi
ce dintre România și Polonia, 
subliniindu-se că planul pe 1986— 
1990 prevede creșterea schimburi
lor comerciale bilaterale cu 30 la 
sută în comparație cu cincinalul 
anterior.

Colaborarea tehnico-științifică — 
relevă agenția P.A.P. — cuprinde 
numeroase teme de lucrări comu
ne, în special in domeniul indus
triei extractive, al construcțiilor de 
mașini, electronicii. Una dintre di
recțiile de perspectivă ale conlu
crării polono-române o constituie 
cooperarea și specializarea în di
ferite sectoare ale economiei națio
nale. Numeroase posibilități există 
și în domeniul conlucrării în sfera 
turismului.

Agenția P.A.P. a transmis, de a- 
semenea, comentariul intitulat „Co
laborare tehnico-economică între 
Polonia și România". în care amin
tește că în luna aprilie a fost sem
nat programul de colaborare între 
Polonia și România în domeniul 
științei și tehnicii, cele două țări 
acordînd, în prezent, o mare aten
ție formelor noi, mai eficiente, de 
conlucrare.

Un important eveniment în rela
țiile comerciale și economice din
tre Polonia și România a fost 
marcat de recenta semnare, la Tîr- 
gul Internațional de la Poznan, a 
unui aoord privind livrarea în R.P. 
Polonă de vagoane carbonifere ro
mânești. Aproape 50 de firme po
loneze de export-import fac comerț 
cu România.

Calea de extindere a schimburi
lor o constituie cooperarea și spe
cializarea. Există exemple de le
gături bilaterale avantajoase de 
acest gen, însă, potrivit părerii ce
lor două părți, ele nu epuizează 
posibilitățile — arată în încheiere 
agenția P.A.P.

Iran și Irak
KUWEIT 8 (Agerpres). — Kuwei

tul și Sudanul au chemat Ia eforturi 
susținute pentru a se pune capăt 
conflictului dintre Iran și Irak, care 
secătuiește resursele umane și ma
teriale ale celor două țări. După cum 
relevă un comunicat de presă dat 
publicității la încheierea vizitei în
treprinse în Kuweit de primul mi
nistru al Sudanului, Sayyed Al- 
Sadig Al-Mahdi, oele două țări își

gul spor este rezultatul scumpirii 
creditului internațional. Țările în 
cauză au plătit. între 1979—1986. nu
mai în contul dobînzilor o sumă e- 
gală cu peste 95 la sută din nive
lul datoriei lor la începutul inter
valului amintit.

Paralel cu creșterea datoriei a 
sporit si sarcina rambursării ei. ceea 
ce a făcut ca o parte tot mai mare 
din veniturile în devize, si așa li
mitate. ale țărilor în curs de dez
voltare să fie sustrasă activității e- 
conomice. Astfel, ponderea serviciu
lui datoriei (a cotelor de amortiza
re si a dobînzilor) în încasările din 
exporturi a țărilor debitoare a spo-

rit de la 20.3 la sută în 1980 la 27,7 
la sută în 1986. iar în cazul state
lor cu cele mai mari angajamente 
financiare externe, cum sint acelea 
din America Latină, ea a ajuns la 
aproape 40 la sută.

Politica dobînzilor înalte a avut 
însă și alte consecințe nefaste asu
pra țărilor lumii a treia. Accentuînd 
recesiunea în statele dezvoltate, po
litica „banilor scumpi" a restrîns și 
mai mult cererea de produse pro
venite din țările in curs de dezvolta
re. îndeosebi de materii prime, fapt 
care, conjugat cu escaladarea pro- 
tectionismului comercial, a contri
buit la prăbușirea preturilor la pro
dusele respective Si. implicit, la re
ducerea substanțială a veniturilor in 
devize ale țărilor exportatoare. In 
1986. prețul materiilor prime era cu 
o treime mai redus .decît în 1980. iar 
veniturile în devize ale țărilor în 
curs de dezvoltare — cu aproape 120 
miliarde de dolari mai scăzute decît 
în anul precedent.

Interdependențele — ra
porturi cu dublu sens. Dimi’ 
nuarea încasărilor din exporturi, 
concomitent cu creșterea plăților în 
contul serviciului datoriei. în special 
în cel al dobînzilor. a dus la o acută 
penurie de resurse financiare în tă-

Apel la intensificarea 
eforturilor de pace 

în America Centrală
MANAGUA 8 (Agerpres). — Nica

ragua a lansat un nou apel vizînd 
reactivarea Grupului de la Conta
dora, în direcția realizării unei con
ferințe centro-americane la nivel 
înalt pentru pace în regiune — 
transmite agenția Prensa Latina. Mi
nistrul nicaraguan al relațiilor exter
ne, Miguel d’Escoto, a afirmat că 
prezenta în Grupul de la Contadora 
a unor state ca Mexicul. Columbia, 
Panama și Venezuela este încu
rajatoare și determinantă pentru 
realizarea unui acord de pace în re
giune. El s-a pronunțat pentru spri
jinirea eforturilor de pace în Ame
rica Centrală ale Grupului de la 
Contadora și continuarea acțiunilor 
destinate instaurării unui climat 
real de pace, securitate și cooperare 
în regiune.

MAREA BRITANIE

Partidul Laburist în căutarea 
unei noi strategii

LONDRA 8 (Agerpres). — Liderul 
Partidului Laburist din Marea Bri- 
tanie. Neil Kinnock, a început o serie 
de consultări cu personalități poli
tice din propria formațiune, avînd 
drept scop modificarea unor aspecte 
ale activității viitoare a partidului, 
relatează agențiile de presă. în 
cursul acestor întrevederi, Kinnock 
a subliniat necesitatea ca laburiștii, 
care alcătuiesc principala forță po
litică de opoziție, să se adapteze 
actualelor schimbări din structura 
societății britanice. Este vorba, a 
precizat el, de elaborarea unei stra
tegii care să atragă sprijinul unor 
anumite categorii de muncitori și 
funcționari si de renunțarea la prac
tica tradițională prin care partidul 
se baza numai pe unele organizații 
sindicale.

Agenția adaugă că organul exe
cutiv național al laburiștilor a fost 
însărcinat cu elaborarea unor pro- 
iecte de recomandări privind modi
ficarea liniei politice, ce vor fi pre
zentate spre dezbatere la viitoarea 
conferință anuală a partidului.

Contenciosul comercial 
interoccidental

BRUXELLES 8 (Agerpres) — 
Consultările semestriale dintre C.E.E. 
și Japonia vor avea loc la Tokio în 
zilele de 9 și 10 iulie. începerea lor 
coincide cu ascuțirea divergențelor 
comerciale interoccidentale, în spe
cial între C.E.E., S.U.A. și Japonia, 
subliniază ANSA. în prezent, o de
legație a C.E.E. se află la Washing
ton pentru convorbiri 'în vederea 
aplanării divergențelor comerciale 
transatlantice.

La Tokio, delegația Pieței comu
ne va încerca să obțină din partea 
guvernului nipon o mai mare deschi
dere a pieței sale pentru produsele 
vest-europene, în vederea reducerii 
substanțiale a deficitului comercial 
— peste 20 miliarde dolari anul tre
cut — înregistrat de „cei 12“ în 
schimburile cu Japonia.

exprimă sprijinul fată de eforturile 
Consiliului de Securitate și secreta
rului general al O.N.U. în direcția 
încetării războiului dintre Iran și 
Irak.

O paoe dreaptă și cuprinzătoare în 
Orientul Mijlociu — s-a relevat — 
nu poate fi realizată decît după re
tragerea forțelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate și asigurarea 
drepturilor poporului palestinian.

rile rămase în urmă, ceea ce a con- 
strins statele respective să-și reducă 
importurile si investițiile în econo
mie — cu consecințe dintre cele mai 
grele pentru procesul dezvoltării lor. 
Potrivit raportului elaborat de se
cretariatul U.N.C.T.A.D.. în prima 
jumătate a anilor ’80. țările în curs 
de dezvoltare au realizat un ritm 
mediu anual de creștere a produsu
lui intern brut de circa 1 la sută, 
fată de 5,2 Ia sută, cît au înregistrat 
în cei cinci ani precedenti. si de 7 la 
sută, cit este obiectivul prevăzut în 
Strategia internațională pentru ac
tualul Deceniu al dezvoltării (1981— 
1990). Un asemenea ritm n-a putut 

face fată nici măcar sporului demo
grafic. astfel încit producția pe lo
cuitor s-a redus in fiecare an al pe
rioadei amintite, in medie, cu 1,4 la 
sută.

Puternicul recul al producției a a- 
vut consecințe deosebit de grave pe 
plan social : locurile de muncă și 
veniturile s-au redus. în timp ce 
foametea si malnutrițla s-au extins. 
Astfel, după statisticile U.N.C.T.A.D., 
în America Latină mai bine de 30 
la sută din forța de muncă urbană 
nu are de lucru, iar în Africa — 
peste 50 la sută. Ca urmare. în 29 
de tari africane veniturile brute s-au 
redus cu 1,5—3,5 la sută pe an între 
1981—1985. fată de o diminuare de 
0,5 la sută între 1975—1980, în țările 
latino-americane salariul real. în
deosebi în industrie, a scăzut apre
ciabil. în unele cazuri cu o pătrime 
pînă la o treime. Pentru ansamblul 
țărilor in curs de dezvoltare, produ
sul intern brut s-a redus. în perio- 
da 1980—1983. de la 1010 la 880 de 
dolari, ceea ce a contribuit la accen
tuarea decalajelor dintre statele bo
gate si cele sărace.

Firește, ar fi nerealist să se crea
dă că. în condițiile interdependente
lor crescînde din lumea de astăzi, 
gravele probleme economice si fi
nanciare cu care se confruntă țările 
în curs de dezvoltare le privesc nu
mai pe acestea. Lumea subdezvol-

Adunare festivă la Moscova
consacrată împlinirii a 17 ani de la semnarea Tratatului 

de prietenie, colaborare și asistentă mutuală dintre România 
și U.R.S.S.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Simion 
Morcovescu transmite : Cu prilejul 
împlinirii a 17 ani de la semnarea 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre România și 
U.R.S.S., la Centrala de mașini și 
utilaje pentru transporturi feroviare 
„Transmaș", din Moscova, a fost or
ganizată o adunare festivă.

Au luat parte reprezentanți ai sec
ției relații externe a C.C. al P.C.U.S., 
ai M.A.E.. ai conducerii Asociației 
de prietenie sovieto-română. condu
cerea întreprinderii, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din această uni
tate.

Au fost prezenți ambasadorul 
României în U.R.S.S., Ion M. Nico
lae, precum și membri ai ambasadei.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej a fost evocată semnificația 
evenimentului aniversat pentru dez
voltarea și diversificarea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
pe multiple planuri dintre România 
ș> U.R.S.S.. dintre poporul român și 
popoarele Uniunii Sovietice.

S-a subliniat că rolul determinant 
în dezvoltarea acestora îl au legă

întrevedere la nivel înalt sovieto — vest-germană
MOSCOVA 8 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc o întrevedere în
tre Mihail Gorbaciov. secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., și Richard 
von Weizsăcker, președintele R.F. 
Germania, aflat într-o vizită oficială 
în U.R.S.S. Interlocutorii, relatează 
agenția T.A.S.S.. au subliniat că 
relațiile dintre state ca U.R.S.S. și 
R.F.G. trebuie să aibă la bază un 
acord durabil și pe termen lung.

Abordind probleme majore ale si
tuației internaționale și ale secu
rității și cooperării pe continentul 
nostru, M. Gorbaciov a atras atenția 
asupra daunelor serioase pe care le

Poziția R. P. D. Coreene față de aderarea Coreei 
la O.N.U.

PHENIAN 8 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția A.C.T.C., la 
O.N.U. a fost difuzat ca document 
oficial un memorandum al Ministe
rului Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene, în care se reafirmă poziția 
Guvernului R.P.D. Coreene față de 
aderarea Coreei la Organizația Na
țiunilor Unite. Această problemă — 
se arată în memorandum — poate fi 
soluționată numai în contextul reu- 
nificării pașnice a țării.

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate s-a reu
nit la sediul din New York pentru a 
audia un raport al secretarului ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, privind rezultatele consultă
rilor pe care adjunctul său. Marrack 
Goulding, le-a avut cu prilejul unui 
recent turneu în Orientul Mijlociu. 
De asemenea, secretarul general al 
O.N.U. a expus rezultatele consultă
rilor și inițiativelor sale în legătură 
cu posibilitățile de convocare a unei 
conferințe privind pacea în zonă.

BELGRAD 8 (Agerpres). — La 
Belgrad au avut loc convorbiri între 
președintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, Lazar Moisovț și președintele 
R. A. Egipt, Hosni Mubarak, care a 
efectuat o scurtă vizită în Iugo
slavia. S-a exprimat sprijin deplin 
pentru convooarea unei conferințe 
internaționale privind Orientul Mij
lociu, relevă agenția Taniug. Iugo
slavia și Egiptul au chemat la înce
tarea urgentă a războiului dintre 
Irak și Iran.

BELGRAD 8 (Agerpres) — In
tr-un interviu acordat ziarului iu
goslav „Politika", Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, a subliniat că singurul 

tată reprezintă o cincime din econo
mia mondială si o importantă piață 
de desfacere, care absoarbe aproape 
30 Ia sută din exporturile țărilor ca
pitaliste dezvoltate. Pe ansamblul 
țărilor membre ale O.C.D.E.. unul din 
trei locuri de muncă ce produc pentru 
export este condiționat de cererea 
statelor în <furs de dezvoltare. Se a- 
preciază că. datorită scăderii cererii 
statelor sărace de produse provenite 
din țările bogate, acest din urmă 
grup de state a pierdut în numai 
doi ani (1982—1983) aproape trei mi
lioane de locuri de muncă, ceea ce 
a făcut ca șomajul si falimentele să 
se ridice la niveluri nemaiîntîlnite 

în perioada postbelică. De aici si a-r 
cele aprecieri potrivit cărora ieșirea 
din actualul impas economic recla
mă convergente globale, relansarea 
activității productive nu numai in 
tarile dezvoltate, ci si în celelalte 
state. în primul rînd prin acordarea 
unui sprijin efectiv țărilor în curs 
de dezvoltare pentru a-si recăpăta 
rolul dinamic în economia mondială.

Propuneri în consens cu 
cerințele progresului gene
ral, Evoluțiile din economia mondia
lă reliefează astfel si mai preg
nant justețea poziției României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind căile si modalitățile de depășire 
a actualei crize economice mondiale. 
Asa cum a subliniat în repetate 
rinduri președintele tării noastre, in 
prezent se impune mai mult ca ori- 
cînd adoptarea unor măsuri ferme 
pentru sprijinirea țărilor in curs de 
dezvoltare si crearea condițiilor pen
tru progresul lor economiqo-social. 
prin realizarea unor înțelegeri co
respunzătoare între țările bogate si 
cele sărace.

în acest sens. România consideră 
că un rol important îl are cea de-a 
VII-a sesiune a U.N.C.T.A.D.. care 
prin dezvoltarea dialogului si adop
tarea de măsuri concrete, poate con

turile de prietenie și solidaritate din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice. întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul M. S. 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S. în acest context s-a sub
liniat importanta deosebită a înțe
legerilor convenite cu prilejul recen
tei vizite oficiale de prietenie în tara 
noastră a secretarului general al C.C. 
al P.C.U.S., care au deschis noi per
spective conlucrării reciproc avan
tajoase pe multiple planuri.

S-au pus în evidehță sarcinile im
portante ce stau în fata colectivelor 
de muncă din cele două țări în în
deplinirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist Ro
mân si, respectiv, ale Congresului ai 
XXVII-lea al P.C.U.S. și pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor 
bilaterale.

în încheiere a fost prezentat un 
program artistic.

prezintă unele tendințe spre crearea 
de noi tipuri de arme moderne, în 
locul celor nucleare, mai ales într-un 
moment cînd se pune cu toată serio
zitatea problema reducerii forțelor 
armate și a tuturor armamentelor 
din Europa, inclusiv a armamentelor 
convenționale.

Președintele Weizsăcker, mențio
nează T.A.S.S., s-a referit și la pro
blema națiunii germane. M. Gorba
ciov a subliniat că această problemă 
trebuie abordată pornindu-se de la 
realitatea actuală, a existenței a 
două state germane.

R.P.D. Coreeană consideră că se 
poate pune problema aderării Coreei 
la O.N.U. numai după reunificarea 
țării, sau cel puțin după realizarea 
unei confederații a Nordului și Su
dului. Memorandumul subliniază, de 
asemenea, că propunerile care se fac 
auzite privind ,(aderarea simultană 
la O.N.U." sint o emanație a politicii 
„celor două Corei", încercîndu-se să 
se obțină o recunoaștere internațio
nală. a existenței a două state inde
pendente în Peninsula Coreeană.

cadru care ar duce la soluționarea 
totală și definitivă a problemei pa
lestiniene ar fi o conferință interna
țională pentru Orientul Mijlociu, care 
să asigure respectarea dreptului in
ternațional și să transpună în prac
tică toate rezoluțiile O.N.U.

Conferința internațională trebuie 
să asigure — cu participarea O.E.P. 
pe bază de egalitate în drepturi — 
aplicarea legităților internaționale, a 
spus el, subliniind, totodată, că auto
determinarea este un „drept sacru" 
al palestinienilor.

AMMAN 8 (Agerpres). — Primul 
ministru al Iordaniei, Zeid Rifai, a 
conferit cu Hani Al-Hassan. consi
lier politic al președintelui Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, sosit la Amman. Aceasta 
este prima întrevedere între două 
importante oficialități iordaniană și 
palestiniană după cea de-a 18-a se
siune a Consiliului Național Pales
tinian din aprilie de la Alger. Surse 
palestiniene, citate de agenția Q.N.A. 
au afirmat că actualele contacte ior- 
daniano-palestiniene vor cerceta po
sibilitatea găsirii unei noi formule de 
dialog în interesul cauzei poporului 
palestinian și al eforturilor arabe 
comune.

tribui efectiv la reglementarea acu
telor probleme ce confruntă econo
mia mondială. O asemenea proble
mă este cea a datoriilor externe, 
care. în concepția tării noastre, com
portă o soluționare globală, politico- 
eeonomică. pe baza unor criterii și 
principii care să tină seama de ni
velul de dezvoltare al statelor debi
toare. de posibilitățile lor de plată, 
cit si de eforturile pe care țările 
respective trebuie să le facă pentru 
asigurarea' progresului lor economi- 
co-social. România consideră că tre
buie să se asigure soluționarea glo
bală a problemei datoriilor țărilor 
în curs de dezvoltare prin anularea 
de către bănci si țările dezvoltate a 
datoriei celor mai sărace state, prin 
reducerea generală. în proporții co
respunzătoare. a datoriilor celorlalte 
țări, prin reeșalonarea pe o perioadă 
de 15—20 de ani a restului datoriilor, 
cu o dobîndă minimă sau chiar fără 
dobîndă. De asemenea, tara noastră 
apreciază că se impune acordarea de 
noi credite statelor rămase în urmă, 
în condiții avantajoase, cu dobînzi 
rationale. în scopul asigurării dez
voltării lor.

în același timp. România consi
deră că este necesar ca U.N.C.T.A.D.- 
VII să elaboreze măsuri care să 
ducă la rezolvarea justă si echita
bilă a problemei preturilor, la asi
gurarea stabilității acestora si. tot
odată. să introducă mai multă or
dine în domeniul finaneiar-monetar, 
să contribuie la o reducere generală 
a dobînzilor. inclusiv de către 
B.I.R.D. și F.M.I. După părerea tării 
noastre, se impun, de asemenea, mă- 
suri hotărite în direcția înlăturării 
protectionismului si liberalizării 
schimburilor economice internațio
nale. a asigurării unui acces sporit, 
în condiții preferențiale, a statelor 
în curs de dezvoltare la piețele ță
rilor dezvoltate.

Desigur, realizarea acestor obiecti
ve ar aduce o însemnată contribuție 
la înfăptuirea unei noi ordini eco
nomice internaționale. chemate să 
favorizeze dezvoltarea mai rapidă a 
țărilor rămase în urmă, progresul tu
turor popoarelor. De aceea, așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este necesar să se facă totul pentru 
ca la sesiunea U.N.C.T.A.D. de la 
Geneva să se obțină rezultate-cit 
mai bune în adoptarea unor soluții 
constructive în vederea sprijinirii ță
rilor în curs de dezvoltare, inițierii 
unui dialog real si fructuos între ță
rile bogate si cele sărace în proble
mele cooperării economice interna
ționale.

Gh. CERCELESCU

Tîrgul internațional 
de la Ndola

Pavilionul României a fost 
vizitat de președintele Zam- 
biei și primul ministru al 

Republicii Zimbabwe
LUSAKA 8 (Agerpres). — în pre

zența președintelui Zambiei. Kenneth 
Kaunda, și a primului ministru al 
Republicii Zimbabwe, Robert Mu
gabe, a fost inaugurată noua ediție 
a Tirgului internațional de la Ndola, 
capitala industrială a Zambiei.

La această importantă manifestare. 
România expune mașini și utilaje, 
produse ale industriei chimice și 
petrochimice, industriei aeronautice, 
bunuri de larg consum.

Pavilionul țării noastre a fost vi
zitat de președintele zambian și de 
premierul Zimbabwean, care au dat 
o înaltă apreciere realizărilor eco
nomiei României socialiste.
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PARTICIPANȚII LA „MARȘUL 
PĂCII" sovieto-american, care 
s-a desfășurat, recent, între Le
ningrad și Moscova, au adoptat 
o declarație în care se subliniază 
că identitatea intereselor comuni
tății umane este mai importantă 
decît toate divergențele existente 
și numai colaborarea internațio
nală poate duce la soluționarea 
problemelor globale, relatează 
agenția T.A.S.S. Ei au adresat, de 
asemenea, un apel pentru inițierea 
neîntîrziată a procesului de lichi
dare a armamentelor nucleare și a 
altor arme de exterminare în masă, 
la folosirea fondurilor smulse înar
mărilor pentru soluționarea proble
melor economice și sociale care 
confruntă omenirea.

ADUNAREA POPULARĂ A R.P. 
CONGO. Luînd cuvîntul la înche
ierea lucrărilor sesiunii Adunării 
Populare, președintele R.P. Congo, 
Denis Sassou-Nguesso, a subliniat 
că îndeplinirea prevederilor pri
mului plan cincinal de dezvoltare 
economică, elaborat pe perioada 
1982—1986, a contribuit la progre
sul economic al țării. El a subli
niat contribuția păturilor largi ale 
maselor populare la îndeplinirea 
prevederilor planului, la obținerea 
rezultatelor înregistrate în această 
perioadă.

SCHIMB DE PĂRERI. După cum 
transmite agenția T.A.S.S.. la Ge
neva a avut loc un nou schimb de 
păreri sovieto-american la nivel 
de experți cu privire la situația din 
Orientul Mijlociu. In centrul aten
ției s-au aflat probleme ale regle
mentării conflictului arabo-israe- 
lian și încetării războiului iraniano- 
irakian. Consultările sovieto-ame- 
ricane în probleme ale Orientului 
Mijlociu vor continua, precizează 
agenția.

DECLARAȚIE. Președintele Re
publicii Peru, Alan Gârcia, a anun
țat că va acționa pentru reunirea 
tuturor eforturilor naționale, în 
direcția aplicării noului program 
economic guvernamental. El a pro
pus crearea unui Congres Econo
mic Național, care să analizeze 
măsuri de antrenare mai mare a 
■oamenilor muncii, a tuturor cate
goriilor sociale la activitatea 
elaborare și punere în aplicare 
programului amintit.

INTERVIU. Primul ministru 
francez, Jacques Chirac, s-a pro
nunțat pentru încheierea unui 
acord sovieto-american asupra li
chidării rachetelor cu rază medie 
de acțiune și operativ-tactice din 
Europa. într-un interviu acordat 
ziarului „Le Monde", premierul 
francez a relevat că tara sa ac
ceptă în principiu ideea dezarmării 
și este interesată în succesul ne
gocierilor pe această temă. Tot
odată. șeful guvernului francez a 
subliniat că acordul sovieto-ameri
can, asupra căruia se desfășoară în 
prezent tratative, nu afectează for
țele nucleare franceze, întrucît 
Franța nu face parte din structura 
integrată militară a N.A.T.O. și nu 
are baze nucleare străine.

ÎNTR-UN APEL dat publicității 
la New York, reprezentanți ai 
opiniei publice americane s-au 
pronunțat în sprijinul luptei po
porului sud-coreean pentru liber
tăți- democratice și au cerut eva
cuarea trupelor S.U.A. staționate 
în această parte a Peninsulei Co
reene.

AMNISTIE. Aproximativ 900 de 
foști membri ai forțelor contrare
voluționare din Angola au benefi
ciat de legea pentru amnistie de
cretată de autorități și s-au înca
drat în viata social-economică na
țională — arată un comunicat apă
rut la Luanda. O mare parte din 
ei lucrează. în prezent, la diferite 
obiective economice din provincia
Kwanza de nord, precizează sursa.

PROTOCOL. între R.P. Chineză și 
R.P. Mongolă a fost semnat un 
protocol privitor la înființarea unei 
Comisii mixte chino-mongole de 
transport feroviar în regiunile de 
graniță — a anunțat la Beijing un 
purtător de cuvînt £1 Ministerului 
chinez al Căilor Ferate.

ARESTĂRI. Doi membri ai or
ganizației teroriste E.T.A. (un băr
bat și o femeie) au fost arestați 
de poliția din Zaragoza în timp ce 
transportau o mare cantitate de 
material exploziv. Femeia este 
unul dintre teroriștii cei mai 
căutati de autoritățile spaniole în 
ultimii patru ani datorită partici
pării ei la răpirea unui om de 
afaceri și a complicității la asasi
narea a douăzeci de persoane în 
cursul anului 1986.

GUVERN CHILIAN. La 
șefului statului, generalul 
Pinochet, în Chile, s-a 
la demisia colectivă a

I te din cei 17 membri ai echipei mi- I 
nisteriale. Cabinetul, care și-a de-

I pus jurămîntul marți, este condus I 
| de ministrul de interne nou numit, | 

Sergio Fernandez, deținător al a-
• celeiasi funcții și în perioada . 

1978—1982. Fostul titular de la in- I 
terne, Ricardo Garcia, a fost de- I 
semnat ministru al relațiilor ex-

| terne, în locul lui Jaime del Valle.1
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