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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit pe tovarășul Vasil Țanov, 
secretar al C. C. al P. C. Bulgar
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în spiritul practicii democratice a dialogului permanent tu oamenii munții, 

in vederea înfăptuirii in tele mai bune tondiții a sartinilor etonomite

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut ieri o vizită de lucru în unități agricole

de stat și cooperatiste din județul Constanța

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat, în cursul dimineții de miercuri, o vizită de 
lucru în unități agricole de stat și cooperatiste din județul 
Constanța.

Noua întîlnire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu cei ce tră
iesc și muncesc în această parte a 
tării, expresie a practicii statorni
cite de consultare permanentă cu 
făuritorii de bunuri materiale din 
toate sectoarele economiei națio
nale, a avut loc în atmosfera de 
activitate intensă, plină de dăruire 
în care întregul nostru popor acțio
nează în aceste zile pentru a în
tâmpina cu noi și tot mai impor
tante succese sărbătorirea zilei de 
23 August și Conferința Națională 
a partidului. Ea a prilejuit eviden
țierea preocupărilor existente în 
unitățile agricole din județ pentru 
obținerea de recolte cît mai mari, 
corespunzător condițiilor create 
prin continua dezvoltare și moder
nizare a agriculturii noastre socia
liste în perioada care a trecut de

la încheierea cooperativizării, pen
tru înfăptuirea obiectivelor noii 
revoluții agrare.

Pretutindeni, pe parcursul vizi
tei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întâmpinat cu multă căldură, 
cu cele mai alese sentimente de 
dragoste și prețuire. La acest dia
log al secretarului general al parti
dului cu lucrătorii ogoarelor, la 
care au participat tovarășii Cornel 
Pacoste și Gheorghe David, minis
trul agriculturii, au fost analizate 
probleme privind modul în care a 
fost organizată și se desfășoară ac
tuala campanie de strîngere și de
pozitare a cerealelor păioase și de 
întreținere a culturilor prășitoare. 
Au fost examinate starea de vege
tație a culturilor cerealiere, tehnice 
și legumicole, modul in care sînt 
îndeplinite programele de irigații,

felul în care se acționează pentru 
ridicarea permanentă a întregii ac
tivități din agricultură la cote su
perioare de eficiență și calitate, 
astfel încît să se asigure realizarea 
exemplară a sarcinilor stabilite, a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului.

La început, elicopterul preziden
țial a survolat terenurile roditoare 
din vecinătatea Litoralului, ateri- 
zînd în plin cîmp, în apropierea 
unor lanuri cultivate cu grîu 
și floarea-soarelui ale ÎNTRE
PRINDERII AGRICOLE DE 
STAT AMZACEA.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu 
deosebit respect de primul-secretar 
al Comitetului județean Constanța 
al P.C.R., Mihai Marina, de repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
Agriculturii, de specialiști.

Prin intermediul unor grafice, 
directorul direcției agricole jude
țene, Enică Gheorghe, a prezentat 
secretarului general al partidului

modul de folosire a suprafețelor 
agricole din județ, evoluția din 
ultimii ani a producțiilor obținute 
la grîu, orz, porumb, floarea-soare
lui, livrările de cereale la fondul 
de stat. Au fost evidențiate, în ace
lași timp, rezultatele obținute în 
îndeplinirea sarcinilor stabilite de 
secretarul general al partidului în 
vederea folosirii raționale a pă
mântului, sporirii continue a poten
țialului productiv al acestuia. S-au 
relevat preocupările oamenilor 
muncii din agricultura județului în 
direcția efectuării la timp și în 
condiții de calitate a lucrărilor de 
recoltare a cerealelor și întreținere 
a celorlalte culturi. Au fost pre
zentate, de asemenea, o serie de 
aspecte privind preocupările exis
tente în cadrul C.U.A.S.C. Toprai- 
șar și I.A.S. Amzacea. Gazdele in
formează că, după încheierea re
coltării orzului, s-a trecut cu toate 
forțele la secerișul griului, asigu- 
rîndu-se condiții pentru ca și
(Continuare în pag. a 111-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. a primit, 
miercuri după-amiază. în stațiunea 
Neptun. pe tovarășul Vasil Țanov, 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, care 
efectuează o vizită în tara noastră 
la invitația C.C. al P.C.R.

Oaspetele a arătat că are plăcuta 
misiune de a transmite tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. precum si to
varășei Elena Ceaușescu. un cordial 
salut si urări prietenești din partea 
tovarășului Todor Jivkov. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Mulțumind. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat tovară
șului Todor Jivkov un cald salut 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate si fericire. de progres și 
prosperitate pentru poporul bulgar 
prieten.

în timpul întrevederii au fost sub
liniate bunele raporturi de prietenie 
si colaborare existente între parti
dele. țările si popoarele noastre, 
care. în spiritul înțelegerilor conve
nite la cel mai înalt nivel, cunosc 
o continuă dezvoltare. S-a apreciat 
că există largi posibilități pentru ex
tinderea și diversificarea in conti
nuare a acestor relații pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și in alte

sfere de activitate. în acest cadru 
s-a relevat importanta lărgirii cola
borării româno-bulgare in domeniul 
agriculturii prin intensificarea schim
burilor de experiență. în vederea 
obținerii unor recolte tot mai bogate. 
S-a subliniat că dezvoltarea ne mul
tiple planuri a conlucrării dintre 
România si Bulgaria este în Intere
sul si spre binele ambelor țări si 
ponoare, al cauzei generale a socia
lismului si păcii în lume.

La primire a luat parte tovarășul 
Vasile Bărbulescu. secretar al C.C. 
al P.C.R.

A fost de fată Boncio Mitei’, am
basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

f CONGRESUL AL K-LEA AL PARTIDULUI - CONGRESUL
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INAUGURĂRII UNEI EPOCI DE MĂREȚE ÎNFĂPTUIRI
PROPRIETATEA SOCIALISTĂ, 

garanția progresului multilateral al patriei
împlinirea peste numai citeva zile 

a 22 de ani de la deschiderea lucră
rilor celui de-al IX-lea Congres al. 
partidului, eveniment politic de ex
cepțională însemnătate în viața 
partidului și a țării, prilejuiește o 
amplă și bogată retrospectivă a mă
rețelor transformări revoluționare 
ce au avut loc în societatea eontem-

aceea că relațiile de proprietate ocu
pă locul central in întregul sistem 
de relații economice ; ele își găsesc 
expresia în interesele economice 
fundamentale ale claselor sociale in 
toate orînduirile și au constituit în
totdeauna problema lor vitală. Pro
prietatea. ca relație socială, repre
zintă piatra unghiulară în edificiul

radical nouă de organizare socială, 
net diferită de cea din societatea ca
pitalistă. Ideologii capitalismului 
prezintă relația de proprietate pri
vată ca pe ceva dat o dată pentru 
totdeauna, ca o relație imuabilă, ea 
pe o ordine de drept și de fapt fără 
de care omenirea nu poate exista. 
Această insistentă ..pledoarie1* trece

porană românească, a reali
zărilor fără precedent care 
au pus în lumină uriașa for
ță creatoare a poporului con
dus de partid. Toate-aceste 
realizări au fost posibile da
torită faptului că. prin stră
lucita operă a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
partidul, poporul au fost 
înarmate cu orientări și con
cepții clare privind deveni
rile multilaterale ale patriei, 
în cadrul contribuțiilor teo
retice de excepțională în
semnătate ale secretarului 
general al partidului privind 
practica și teoria construc
ției socialiste, un loc distinct 
revine concepției sale în le
gătură cu locul și rolul pro
prietății socialiste.

tn patrimoniul teoriei so
cialismului științific despre 
proprietate, concepția Parti
dului Comunist Român, elaborată 
cu aportul decisiv al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. înscrie con
tribuții deosebit de importante, de 
vastă cuprindere, care privesc deo
potrivă problemele cardinale ale 
naturii proprietății socialiste asupra 
mijloacelor de producție, ale uni
tății dialectice a formelor sale, ale 
roiului pe care cele două forme de 
proprietate — de stat și coopera
tistă — îl au în manifestarea legilor 
economioe și principiilor proprii so
cialismului.

Interesul pentru studiul problema
ticii proprietății se explică prin

DE LA ISTORICUL FORUM 
AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI 

___ DIN IULIE 1965-
oricărei orinduiri sociale. încă în 
urmă cu mai bine de o sută de ani. 
K. Marx a demonstrat că „proble
ma proprietății a constituit întot
deauna problema vitală a unei anu
mite clase**.

Proprietatea socialistă — care re
prezintă ansamblul raporturilor ce se 
stabilesc între membrii societății so- 
cialtste in legătură cu stăpînlrea și 
însușirea în comun a mijloacelor de 
producție și a rezultatelor produc
ției de către întreaga societate și pe 
diferite grupuri de producători so
cialiști uniți — constituie o formă

deliberat sub tăoere faptul 
esențial că proprietatea pri
vată asupra mijloacelor de 
producție este rezultatul vio
lenței. al forței, al exploată
rii omului de către om, re
prezentând. in fapt, o rupere 
a echilibrului in societatea 
omenească.

în concepția partidului 
nostru, socialismului îi revi
ne menirea istorică de a 
restabili echilibrul în con
formitate cu legile dezvoltă
rii societății omenești, liehi- 
dînd pentru totdeauna socie
tatea împărțită in clase, pro
prietatea capitalistă asupra 
mijloacelor de producție, ex
ploatarea omului de către 
om și realizind un echilibru 
nou. po baza proprietății co
mune asupra mijloacelor de 
producție, asigurind deplina 
egalitate și echitate socialis

tă intre toți oamenii muncii, între 
toți cetățenii fiecărei țări.

Asigurind unirea directă a forței 
de muncă cu mijloacele de produc
ție, proprietatea socialistă generează 
un nou tip de relații sociale — rela
ții de colaborare și întrajutorare 
între participanții la producția bu
nurilor materiale. Cei ce .muncesc 
devin astfel posesorii unei triple ca
lități — de producători, proprietari 
și beneficiari ai roadelor muncii lor. 
în această nouă situație, întreaga
(Continuare în pag. a IV-a)

Destine noi pe valea Sebeșului
Era liniște tihnită în 

urmă cu două decenii pe 
aici.

Apoi a venit iureș de 
șantier. Acum ?

Pe șoseaua care însoțeș
te șerpuind riul Sebeș cir
culația nu mai are fluxul 
cunoscut. Obișnuiți pină 
de curind să întîlnim, in 
coloană, autocamioane, au
tobasculante. autotreilere, 
autobetoniere, automaca
rale, excavatoare, înre
gistrăm acalmia din jur 
ca pe un fapt nou, deose
bit. Și este. Agitația șose
lei era cuplată la ritmul 
șantierelor amenajării hi
droenergetice a râului. Anii 
au trecut plini de muncă 
și de satisfacții pe valea 
Frumoasei, și iată locurile 
cu organizări de șantier 
în curs de dezafectare, co
lonii muncitorești cu efec
tive reduse, balastiere in 
repaus... în stânca tăiată

pentru devierea pe alocuri 
a șoselei se înfiripă vege
tația. A trecut valul.

Și totuși o întrebare ră- 
mine : unde sînt construc
torii ? Eșalonul de oameni 
harnici care, incepind eu

Varvari, directorul Uzinei 
hidroelectri.ce Sebeș.

— Constructorii ? — ne 
răspunde interlocutorul. 
Sînt acum răsfirați la cap
tările secundare : ramura 
Ciban cu Muntele I. Mun

||PW Smndt h T*RI1

anii ce au urmat după 
Congresul, al IX-lea al 
partidului; au pus umăr de 
nădejde la tot oeea ce s-a 
zidit aici, pe șantierele 
luminii ale Apusenilor ?

...La blocul de comandă 
al hidrocentralei Săsciori, 
unde primul grup de 
21 MW a fost pus in para
lel în mai a>nul aoesta, 
l-am întâlnit pe ing. loan

tele II. Hurdubeu. Ciban, 
Ruginosu; ramura Cugir cu 
Sipcea ; lacul de acumu
lare Canciu și aducțiunea 
secundară Cugirul Mare 
— Gîloeag de 6,5 km ; ra
mura Dobra cu șase cap
tări...

Nici un strop de energie 
să nu se piardă. Totul să 
fie captat și transformat 
în megawați. Este cuvântul

de ordine și aici, în creie
rul Munților Apuseni.

— Captările secundare 
— reținem de la interlo
cutorul nostru — vor asi
gura 44 la sută din po
tențialul energetic al 
văii Sebeșului. Abia 
după supunerea lor ame
najarea hidroenergetică a 
văii va atinge parametrii 
proiectați. Pină acum a 
fost executată doar capta
rea secundară Prigoana...

Constructorii au părăsit 
trunchiul văii pentru a 
aduna din ramurile acestui 
uriaș arbore hidrografic 
noi izvoare de energie. Ce 
a păstrat trunchiul pe 
lingă inelele vîrstei adău
gate în acești 16 ani în 
care ei, constructorii, i-au 
fost rădăcină, sevă, pu
tere ? Baraje, lacuri de a- 
cumulare. aducțiunl, ga-
(Continua re în pag. a IV-a)

EXPORTUL - sarcină prioritară in economie
ACȚIUNI Șl INITIATIVE PENTRU REALIZAREA LA TIMP,

IN CONDIȚII DE BUNĂ CALITATE A PRODUCȚIEI
In fiecare întreprindere, pentru, fiecare co

lectiv de oameni ai muncii promovarea pe scară 
tot mai largă a exportului reprezintă nu numai 
un obiectiv prioritar, care trebuie urmărit per
manent, zi de zi, cu perseverență, ci și confirma
rea înaltului nivel calitativ atins de producția 
realizată. Atunci cînd un partener de peste hotare 
solicită unei unități economice românești să îi 
livreze anumite produse și încfyeie un contract 
ferm în acest sens înseamnă că întreprinderea 
respectivă și-a ciștigat de acum un renume, că 
produsele fabricate au devenit 
apreciate prin caracteristicile lor

cunoscute și 
tehnico-econo-

mice. Iar știrile sosite in ultimul timp la redac
ție — din care publicăm citeva în grupajul de 
azi — pun in evidență numeroase asemenea 
exemple.

Un lucru trebuie avut însă în vedere : presti
giul pe piața externă nu se poate dobindi și 
menține decit prin muncă, prin foarte multă in
vestiție de inteligență tehnică, printr-un efort 
organizatoric susținut, care să cuprindă toate 
compartimentele producției, de la asigurarea 
bazei de materii prime pină la realizarea și li
vrarea la termenele stabilite a fondului de 
marfă contractat.

ORADEA : .fiecare co- 
jnandă de export — lansată în pro
ducție în avans cu o săptămînă 
față de termenul planificat**. Iată 
imperativul sub semnul căruia își 
desfășoară activitatea in aceste zile 
oamenii muncii de la întreprinde
rea „Metalica** — Oradea. Și e fi
resc să fie așa de vreme ce mai 
bine de jumătate din producția u- 
nității este destinată exportului.

— Relația e simplă : realizind 
înainte de termen producția de ex
port, pot fi onorate in avans con
tractele încheiate, ne spune Traian 
Pătroc, directorul adjunct al între
prinderii. Pentru dinamizarea pro
ducției de export ne preocupăm de 
pregătirea riguroasă a fabricației, 
asigurarea bazei tehnico-materiale 

^și adaptarea permanentă a produ-

partenerilor ex-selor la cerințele 
terni. Prin specializarea unor sec
ții și sectoare pentru producția de 
export, am ;asigurat un flux teh
nologic optim. Am întărit, totoda
tă, formațiile de lucru de aici cu 
muncitori și specialiști de înaltă 
calificare, transformind fiecare a- 
telier de proiectare intr-un verita
bil laborator de creație.

Efectul unor asemenea măsuri ? 
Dublarea, comparativ cu anul pre
cedent. a volumului de export 
direct. Cit privește bilanțul pri
mului semestru, reținem că sarci
nile pe relația clearing au fost de
pășite cu 49 la sută, iar pe devize 
convertibile cu aproape 32 la sută, 
bilanț ce va fi îmbogățit cu reali
zările acestei luni, prin exportarea 
unor cantități superioare de pro
duse. (loan Laza).

TIRGU MUREȘ: Unit*- 
te reprezentativă a industriei noas
tre electronice și electrotehnice, 
întreprinderea. „Electromureș** din 
Tirgu Mureș se prezintă în aces
te zile cu rezultate 
întrecerea socialistă, 
realizările de seamă 
lor de pe cele trei . 
unității s-a referit inginerul loan 
Toader, președintele consiliului 
oamenilor muncii, care ne-a spus :

— Situînd tn centrul întregii 
noastre activități îndeplinirea, cu 
precădere, a planului la export, lu
crătorii de la ..Electromureș** ra
portează că, prin modernizarea per
manentă a proceselor de producție, 
crearea unor ateliere și linii teh-

deosebite în 
La una din 

ale colective- 
platforme ala

(Continuare în pag. a Il-a)
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COMUNIȘTII

AU HOTĂRÎT, 

ÎNFĂPTUIESC
Au trecut cîteva luni de La con

ferința pentru dare de seamă și ale
geri a organizației orășenești de 
partid Jibou. Cum au acționat intre 
timp comitetul orășenesc de partid, 
comitetele și birourile organizațiilor 
de baza, comuniștii din unitățile e- 
conomice pentru Îndeplinirea hotări- 
rilor adoptate de conferință ? — iată 
Întrebarea pe care am adresat-o 
unor factori răspunzători. Firesc, am 
inceput cu un dialog purtat -cu toya- 
răsul Vasile Lueticei. secretar al co
mitetului orășenesc de partid, care 
ne-a spus :

— Dată fiind complexitatea sarci
nilor mereu crescîuțje. din etapa ac
tuală și in perspectivă, potrivit hotă- 
ririlor adoptate de conferința orășe
nească de partid din luna martie, 
eforturile organelor și organizațiilor 
de partid au fost canalizate pe dotiă 
fronturi principale : materializarea 
operativă a măsurilor cu „bătaie" 
imediată și stabilirea strategiilor ne
cesare transpunerii in viață a măsu
rilor ce vizează activitatea pe termen 
ltlng. Faptul că. de la inceput. În
treaga âc'tlvitate orgahizatofică a 
fost concepută pe ideea asigurării 
unei conduceri din interior, a impli
cării efective a tuturor factorilor 
prin stabilirea de responsabilități și 
termene precise pentru soluționarea 
problemelor vitală de care depinde 
desfășurarea muncii intr-un dome
niu sau altul ne-a permis și ne. per
mite realizarea unui control siste
matic. riguros și ta obiect asupra 
modului in care se îndeplinesc hotă- 
ririle adoptate. Tocmai de aceea, por
nind de la ceea ce a indicat tovară
șul Nicolae Ceausescu in mai multe 
rinduri — anume că munca activis
tului trebuie să fie apreciată nu după 
vorbe, ci după rezultatele concrete 
obținute ih producție — rapoartele 
individuale care se prezintă in fața 
biroului comitetului orășenesc de 
partid, a comitetelor sau birourilor 
organizațiilor de bază din unități vi
zează in primul rind realizarea indi
catorilor de plan (in industrie), a 
sarcinilor prioritare (in agricultură), 
a programelor concrete de activități 
(in celelalte sectoare).

...Cit de presante au fost șl s'înt 
aceste probleme o demonstrează fap
tul că. intr-o recentă plenară n co
mitetului orășenesc de partid Jibou, 
a fost analizată tocmai preocuparea 
organelor și organizațiilor do partid, 
de masă și obștești, a conducerilor 
de unități pentru realizarea ritmică 
a producției fizice și a exportului, 
pentru ridicarea continuă a nivelului 
calitativ al produselor și creșterea 
productivității muncii.

Una din direcțiile prioritare ale 
activității de partid din unit&tile in

ALBA IULIA . Ansamblu 
de locuințe

A fost semnată recepția blocu
lui MV-5. cu 39 apartamente. 
Acest moment a marcat Înche
ierea lucrărilor dț construcții la 
un nou ansamblu de locuințe 
din municipiul Alba Iulia. Este 
vorba de ansamblul Moților- 
Victoriei, cu blocuri prevăzute 
la parter cu spații comerciale 

i unități prestatoare de servicii, 
in Zona acestui ansamblu, situat 
la intrarea in municipiu dinspre 
Munții Apuseni, se mai află 
noul stadion municipal si un 
modern complex de natație 
inaugurat, anul acesta. Cu acest 
ansamblu de locuințe predat in 
întregime beneficiarilor se în
cheie, practic, execuția celui 
mai mare cartier de locuințe din 
municipiul Alba Iulia : Platoul 
Romanilor sau „Orașul nou11, 
cum ii spun localnicii. (Ștefan 
Dinlcă).

MIOVENI : Un sat 
cit un... oraș I

Satul Mioveni se conturează 
tot mai mult ca oraș al con
structorilor de autoturisme 
„Dacia". Pină in prezent, aici 
au fost ridicate blocuri moder
ne, insumind 8 000 apartamen
te. La parterul noilor locuințe 
au fost deschise unități comer
ciale și prestatoare de servicii 
către populație, in suprafață de 
25 000 metri pătrați. Tot aici 
s-au mal dat in folosință o im
punătoare casă de cultură, două 
școli cu cite 16 săli de clasă și 
alte obiective social-culturale. 
(Gheorghe Ctrstea).

CLUJ-NAPOCA : 
Meșteșugarii se afirmă 

în municipiul Cluj-Napoca 
s-a deschis o amplă expoziție 
cu vinzare. organizată de Uniu
nea județeană a cooperativelor 
meșteșugărești. Sint prezentate 
atit produse tradiționale, reali
zate de meșteșugarii din județ, 
cit și cele mai noi creații care 
s-au bucurat de succes la dife
rite ttrgliri șt*expoziții Interna
ționale. din domeniile confecții
lor. încălțămintei, tricotajelor, 
marochinâriei, articolelor de uz 
casnic $1 mic mobilier, articole
lor de podoabă, ceramică, sticlă 
și artizanat. La deschiderea ex
poziției a avut loc o paradă a 
modei in aer liber. Se va reali
za o largă consultare a publi
cului privind activitatea coope
rativelor meșteșugărești, vizita
torii fiind solicitați să facă pro
puneri în legătură cu diversifi
carea și îmbunătățirea calității 
produselor și a serviciilor. (Ma
rin Oprea).

GALAȚI : Lucrări 
de înfrumusețare 

și bună gospodărire
Au fost încheiate importante 

lucrări edilitare in zona cen
trală a municipiului Galați : 
sistematizarea unor zone verzi, 
dotarea cu obiecte decorative 
și. fintini arteziene, dotarea cu 
bănet, jardiniere și lampadare. 
Acțiunea a fost realizată prin 
contribuția locuitorilor, a unor 
colective de oameni ai muncii 
din unități economice si a ele
vilor din licee. O altă mare lu
crare — pentru sistematizarea 
circulației rutiere și pietonale 
— se află in curs de finalizare 
in Piața siderurgiștilor. Un șan
tier al tineretului, deschis re
cent. are drept obiectiv amena
jarea unui nou parc in micro- 
raionul 13 B din cartierul Aero
port, în vreme ce pe faleza Du
nării se efectuează ample lu
crări de reamenajare peisagisti
că și edilitară a zonei. (Dan 
Plăeșu). 

dustriale are in vedere sporirea ca
pacității colectivelor de ingineri, teh
nicieni. maiștri și muncitori pentru 
introducerea in procesele de produc
ție a mecanizării și automatizării, 
pentru realizarea in devans a măsu
rilor din programele de organizare 
științifică și modernizare a produc
ției. Astfel, din martie ?i pină in 
prezent au fost aplicate 13 măsuri 
care au determinat obținerea unor 
rezultate superioare. Ca urmare, 
șapte unități economice din oraș 
.și-au realizat și depășit sarcinile de 
plan, obțlnind o producție suplimen
tară în valoare de circa 7 milioane 
la. cu rezultate deosebite inscriin- 
du-se întreprinderea de confecții,

VIAȚĂ DE PARTID
în orașul Jibou, județul Sălaj

exploatarea minieră și cooperativa 
meșteșugărească „Progresul11.

tn această perioadă, in prim-pla- 
nul preocupărilor organelor și orga
nizațiilor de partid din unitățile in
dustriale s-a situat și se situează 
exportul. în acest sens, pentru ex
tinderea procedeelor valoroase pri
vind centralizarea unor operații de 
confecționare, pentru creșterea ca
pacității instalațiilor și utilajelor 
speciale, la întreprinderea de con
fecții au fost organizate schimburi 
de experiență intre organizațiile de 
bază. La fel s-a procedat șl în ve
derea extinderii inițiativei „Eu pro
duc. eu controlez". cu efecte pozitive 
asupra calității produselor.

— Aceste acțiuni pregătite minu
țios — ne spune tovarășa Ana îlus, 
secretar al comitetului de partid din 
întreprindere — au facilitat trecerea 
masivă, intr-un termen scurt, a al
tor sectoare de fabricație pe produc
ția deslinaiă exportului. De ce a l'ost 
necesar acest lucru ? în primul tri
mestru se acumulaseră restante la 
export, care trebuiau recuperate 
grabnic. Ca urmare a unei mobilizări 
susținute, in luna iunie planul la ex
port a fost realizat in proporție de 
167 la sută.

Aceeași preocupare susținută pen
tru realizarea producției de export o 
regăsim și la cooperativa ..Pro
gresul" — an de an unitate fruntașă 
pe U.J.C.M. Sălaj și de do'uă ori pe 
ramura. De notat că aproximativ 40 
la sută din producția de serie (cu 
deosebire mic mobilier din lemn, 
plus o gamă foarte largă de coșuri)

Urbanistică modernă la lași Foto : E, Dichiseanu

SENTIMENTUL DĂINUIRII }
La școală se merge de 

regulă pe jos. Cind e pe- 
aproape. sau cu autobuzul, 
tramvaiul, troleibuzul și. 
de citi va ani, in București, 
cu metroul —' după caz.

...Toți cei șapte copii ai 
familiei Boghez au mers 
la școală, mare parte din 
an. eu... schiurile. Pentru 
că ei s-au născut și au 
crescut in Bucegii arge
șeni. pe cea mai înaltă 
„Vale" dintre așezările ță
rii (1 100 m. altitudine), al 
cărei nume — Valea Urdil 
— sugerează Însăși ocupa
ția de bază a locuitorilor 
de aici : păstoritul. De-a 
lungul anilor. îon. Mona, 
Lenuța, Dorin. Marcela, iar 
azi Gică și Culiță. de cum 
absolveau cursul elementar 
„sus" la Valea Urdil (ar 
merita un reportaj special 
această școală cu cițiva 
elevi pentru care, de 11 
ani. învățătoarea Fănuța 
Lupu urcă zilnic, din cen
trul de comună, trei, patru 
kilometri), de cum treceau 
în ciclul al doilea primeau, 
o dată cu înscrierea într-a 
cincea. și cite o pereche de 
schiuri cu care să poată 
cobori Ia scoală in lungile 
ierni carpatine. învățau 
copiii matematică, si limba 
romănă. și fizică, și istorie, 
și geografie, dar căpătau, 
ne nesimțite, și deprinderi 
sportive. Așa au reușit ei, 
in repetate rinduri. să 
participe și să se califice 
la concursuri de schi — 
școlare, zonale, județene 
ori naționale — aduci nd 
acasă diplome. medalii, 
trofee tocmai de la Vatra 
Dornei, de la Păltiniș, de 
la Semenic. Iar cel mal 
vinstnic. Ion. a făcut arma
ta la vînători de munte 1

— Dumneavoastră, acasă, 
la Valea Urdil. ce i-ați În
vățat pe cei șapte copii ai 
familiei? — l-am . întrebat 
pe tatăl. Ion Boghez, fost 
mulți ani muncitor fores
tier. în prezent paznic la 
Combinatul chimic din 
Risnov.

— Pe copii i-am pus de 
mici la muncă, pe fiecare 

este destinată unor parteneri din 
Franța. R.F.G., Suedia și Danemarca. 
Toate contractele încheiate pe acest 
an sint pe devize convertibile. Pla
nul este acoperit cu contracte pină 
la 31 decembrie. Ca atare, e de lucru 
serios aici ț Este meritoriu faptul că 
in primul semestru cooperativa a 
realizat o producție suplimentară 
pentru export de circa un milion de 
lei. tn ce măsură se regăsesc, in a- 
ceste realizări, eforturile organizației 
de partid, ale comuniștilor din aceas
tă unitate ?

— într-o foarte mare proporție, ne 
spune tovarășul Constantin Pauliuc. 
președintele cooperativei. Uțțați-vă. 
spre exemplu, la punctul 5 din pro

3

gramul de măsuri al organizației de 
bază : „Principalul obiectiv care va 
sta permanent in atenția biroului or
ganizației de bază este realizarea 
integrală și in mod ritmic a produc
ției de export. Comisia de export va 
analiza și raporta zilnic modul cum 
se acționează in acest domeniu și va 
tace observații și propuneri pentru 
îmbunătățirea continuă a activității". 
Ei bine, acest obiectiv este urmărit 
cu toată răspunderea. Aș dori să re
țineți și un alt aspect : partenerii 
ni-l putem menține numai diversifi- 
cind continuu producția potrivit ce
rințelor lor și valorificind resursele 
locale tot mai util și eficient. De 
aceea, un alt obiectiv urmărit de or
ganizația de partid este stimularea 
comuniștilor in găsirea de noi soluții 
pentru promovarea cit mai multor 
inițiative din acest unghi de vedere.

Ilustrative privind modițl in care 
organizațiile de partid, organele de 
conducere urmăresc și acționează 
pentru Îndeplinirea neabătută a ho- 
tăririlor conferinței orășenești sint și 
preocupările comuniștilor dintr-o 
altă unitate economică reprezentati
vă a orașului Jibou — cooperativa 
agricolă de producție — care cuprin
de un puternic sector zootehnic (in- 
grășătorle cu peste 3 000 bovine) și 
o fermă vegetală (pe o suprafață de 
1 520 ha).

— Realizarea producțiilor planifi
cate — spre exemplu, 39 000 kg'ha la 
sfecla de zahăr sau 30 000 kg/ha la 
cartofi — presupune o mobilizare 
exemplară la lucrările de Întreține

după puterile lui. Cartea si 
munca — pe primul plan. 
Si joacă — dar pe-al doi
lea plan. M-am străduit 
să-i învăț și cinstea, și 
omenia. Acum, cind au un 
rost. fie la ca«a lor (cei 
mari), fie la școli (cei 
mici), bucuria noastră cea 
mai mare este cind vin in 
vizită, cind ne adunăm cu 
toții. . cu fii și nepoți, și 
se umple casa bătrinească. 
Eu cred așa, că o casă fără

...Este intr-adevăr de ad
mirat această femeie mi
cuță care se scoală Înainte 
de revărsatul zofilor — 
sint atitea treburi intr-o 
gospodărie țărănească 1 — 
să dea de mincare la pă
sări. să aducă apă. să 
mulgă vacile și oile — iar 
apoi să-i pregătească pe 
copii pentru școală (Culiță 
a urmat clasele a iX-a și 
a X-a Ia Fundata. Gică 
și-a petrecut „ultima11 lui

copii este ca o pădure fără 
cintecul păsărilor.

— Dar dumneavoastră, 
Filofteia Boghez, ce i-ați 
învățat ca mamă și bunică?

— Pe fete le-am învățat, 
să gospodărească casa, să 
toarcă, să coasă, să țeasă. 
Noi aici facem cergi șl co
voare așa cum am învățat 
de la părinții noștri.

— Cîți copii ați fost la 
părinții dumneavoastră ?

— 9 frați : 7 fete și 2 
băieți. De la frați am 30 
de nepoți și 6 strănepoți. 
Ne-am intilnit cu toții, de 
curind. la Caransebeș, unde 
sint căsătorite trei dintre 
surorile mele și una dintre 
ele a făcut nunta băiatului 
ei. Noi, toate cele 7 surori, 
eram îmbrăcate în costu
mul noistru argeșean. Toată 
lumea ne admira...

iarnă pe schiuri „zburînd" 
la școala din Dimbovicioa
ra). Să dea apoi o fugă și 
pină la micuța școală din 
Valea Urdil să facă focul, 
să curețe printre bănci, să 
aducă apă pentru „voini
cii11 învățătoarei. Si cite și 
mai cite treburi nu se 
adună intr-o zi 1 Iarna — 
să împletești fulare, cio
rapi, pulovăre. mănuși 
pentru toți ai casei. Acum, 
vara, mai e și finul. Iar 
oamenii au ales-o pe Fir 
Iofteia Boghez să-1 repre
zinte și ca deputată In 
Consiliul popular al comu
nei Dîmbovicioara. în cel 
doi ani de cînd 1 s-a acor
dat această învestitură, 
mama celor șapte Boghez! 
și-a luat munca în serios, 
ca în toate. împreună cu 
consătenii au amenajat un

re. Cum ați acționat pînă acum și. ce 
Întreprindeți in continuare ?

— Principala sarcină a organiza
ției noastre de partid — preciza to
varășul Dumitru Mureșan. secretarul 
comitetului de partid din cooperati
va agricolă — a fost și rămine mo
bilizarea comuniștilor, a tuturor 
cooperatorilor și mecanizatorilor la 
efectuarea la timp a lucrărilor agri
cole. în prezent se desfășoară acțiu- 
'nea de recoltare a păipaselor și fu
rajelor.

Și exemplele de acest fel ar putea 
continua — cu exploatarea minieră, 
cooperativa „Meșteșugarul". Rerpiza 
C'.F.R. etc. Problemele edilitar-gos- 
podărești (orașul se află în plină 

‘dezvoltare pe coordonatele unei sis
tematizări moderne), ca si cele le
gate de programele de autoaprovi- 
zibnare, de invătămint. cultură sint 
urmărite și ele pas cu pas.

Toate acestea demonstrează că in 
activitatea comitetului orășenesc, a 
comitetelor sau birourilor organiza
țiilor de bază din unitățile economi
ce și instituțiile din orașul Jibou se 
face simțit un spirit de lucru dina
mic, anga.jant. Ceea ce nu înseamnă 
cituși de puțin că nu există loc pen
tru mai bine. Organizațiile de. partid, 
comuniștii din unele unități, cum ar 
fi Integrata de in, Fabrica de brin- 
zeturi sau secția „Armătura11 din da-' 
drul întreprinderii de armături in
dustriale Zalău, se confruntă cu 
greutăți și probleme a căror soluțio
nare necesită intervenția mai hotă- 
rită a comitetului orășenesc de 
partid. Cu atit mai mult, cu cit in 
hotărirea adoptată de conferința oră
șenească de partid se regăsesc măsuri 
cu trimitere directă la problemele 
amintite, nesoluționarea lor la timp 
conducind in unitățile respective la 
înregistrarea unor serioase restanțe 
la producția industrială in perioada 
cate a trecut din acest an. Sigur, 
unele țin de o perspectivă mai înde
părtată. dar soluționarea lor din vre
me ăr optimiza cadrul de desfășura
re a iritregll activități economico- 
sociale, rezultatele din acest dome
niu fiind, la urma urmei, criteriul 
fundamental de apreciere a întregii 
munci de partid, a modului de înde
plinire a hotăririlor adoptate de con
ferința la care ne-am referit. Cum 
spuneam, aceste rezultate sint bune, 
mult mai bune in ultima vreme. Ele 
se constituie intr-o solidă premisă 
pentru ca organizația de partid din 
orașul Jibou să întimpine Conferința 
Națională a partidului cu succese 
deosebite, cu realizări superioare în 
toate domeniile.

Eucțen TEGLAȘ 
Gheorqhe MITROI

bazin de apă pentru adă
parea vitelor, au pus bănci 
in stația de autobuz, in 
proiect aflindu-se și arhe- 
najarea unei stații acoperi
te și a unui drum de mun
te pentru căratul finului.

— Nu v-a fost greu să-i* 
creșteți cu atitea treburi 
in gospodărie ?

— Mi-a fost și greu, dar 
mi-a fost drag. Acum l-am 
crescut tot eu și pe băiatul 
Lenuțel. că ea 6tă la că
minul de la „Metrom11. 
Vrea să mi-1 ia că pri
mește casă, dar nu-mi vine 
să mă despart de el. că nu 
mal am acasă decit doi 
băieți. Ceilalți lucrează toți 
la Brașov.

...Fetele Boghez poar
tă ecusonul întreprin
derii „Metrom". Lenuța 
este laborantă. Mona' si 
Maroela lucrează la C.T.C. 
Marcela învăță in para
lel la Liceul „Andrei Șa- 
guna“ cursul seral. Doi 
dintre băieți. Ion și Dorin, 
sint incadrați în rețeaua 
turistica brașoveană. în 
zilele libere, in concedii 
sau in vacante iau autobu
zul și vin să-și vadă pă
rinții. să-i ajute Ia muncile 
agricole, să respire incă o 
dată împreună eu copiii si 
soții lor, cu frații lor, aerul 
proaspăt, dătător de viață 
al casei aflate „pe-un 
picior de plai11.

...O familie ca atitea al
tele din România socialis
tă. O familie cu dragoste 
de copii — ocrotită și aju
tată de societatea noastră, 
ca toate familiile cu mulți 
copii — în care fiecare a 
crescut invățind să mun
cească și să prețuiască 
munca. O familie in care 
s-au . transmis, nealterate, 
dragostea pentru frumos, 
bucuria comunicării prin 
cîntec și joc a datinilor din 
străbuni. O familie de oa
meni frumoși și harnici. O 
familie ca o tară, care ne 
dă sentimentul eternității 
noastre pe aceste melea
guri.

Octavia TREI STAR

Noile capacități ăia Mușina reciclării 
-nelittirziat hi funcțiune!

AZI, PE ȘANTIERE DE INVESTIȚII DIN IALOMIȚA Șl BRĂILA

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ .r
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE J

în cadrul Programului privind recuperarea și refolosirea materialelor, 
pieselor de schimb și subansamblelor, dezbătut la recenta Plenară 
comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice șl Sociale, un loc important revine mă
surilor destinate creării si dezvoltării industriei reciclării materialelor, tn 
continuarea anchetelor consacrate realizării investițiilor in acest dome
niu esențial al activității economice ne oprim astăzi asupra stadiului 
de execuție și a problemelor care se ridică pe două șantiere ale unor 
obiective din industria chimică menite să asigure valorificarea anumitor 
resurse refoloșibile rezultate din procesele de producție, obiective a că
ror punere in, funcțiune este intirziată.

Se caută trei foi de tablă !
Zilnic, 15 tone de bioxid de car

bon ies pe coșul de fum al Combi
natului de îngrășăminte chimice din 
Slobozia, poluînd atmosfera pînă 
cind este regenerată prin mecanis
mele naturii. Rezultat din procese
le de fabricare a amoniacului, bio
xidul de carbon este in cea mal 
mare parte recirculat tehnologic, m 
instalațiile de uree. Cu toate aces
tea, adesea rămine o cantitate ne
consumată care nu mai este valori
ficată și merge la coș. Cum putem 
scăpa de poluare și mai ales cum 
poate fi evitată pierderea oricărei 
cantități de bioxid de carbon, căreia 
1 se pot da destinații utile ? Este o 
întrebare care a frămintat specia
liștii din acest domeniu. Și, la cău
tarea unui răspuns cit mal eficient, 
s-a asociat ș „neflciar intere
sat : întrepri. .ea de utilaj greu 
„Progresul11 din Brăila.

Așadar, interes reciproc : punind 
in valoare și ultimele „resturi teh
nologice" de bioxid de carbon com
binatul din Slobozia ciștigă in fleca
re zi aproape 50 000 de lei ; in vre
me cte întreprinderea brăileană folo
sește bioxidul de carbon — pe care 
șl-1 procura cu mare greutate — ca 
întăritor, pentru formele de la tur
narea oțelului, renunțind la Impor
tul unor rășini, precum șl ca me
diu protector de sudură in sectoare
le de prelucrări. Deci economii, deci 
calitate superioară a' produselor fa
bricate.

S-au întocmit proiecte, documenta
țiile au fost avizate, s-a trecut la 
realizarea investiției și s-a stabilit 
și un termen de punere in funcțiu
ne; iunie 1986. Termen reprogramat 
apoi pentru octombrie 1986 și iată că 
a trecut mai bine de un an și in
vestiția tot nu este gata. Un calcul 
arată că in acest timp s-au.pierdut 
mari resurse de bioxid de carbon 
valorind pesie 15 milioane lei.

De ce această intîrzăere ? între
prinderea de utilaj chimic din Plo
iești nu a livrat utilajul contractat 
in trimestrul II al anului trecut, așa 
cum a fost stabilit, ci doar in... luna 
mai a.c. Dar nici măcar acum fur
nitura nu este completă jntrucit mai 
sint de sosit două rezervoare (sto- 
caloare) de bioxid de carbon. Greu
tăți s-au întimpinat și din partea în
treprinderii de traducloare și regu
latoare directe din Pașcani, a între
prinderii de echipament pneumatic 
de automatizare și măsură Birlad șl 
a. întreprinderii de aparate de mă
sură și control Otopeni — care ■ nu 
au asigurat aparatura de măsură și 
control necesară. în fond, nu era 
vorba de mare lucru, dar se pare că 
furnizorii amintiți au considerat că 
nu e cazul să dea importanță unui 
obiectiv de investiții „aparent11 mă
runt.

Am luat legătura cu principalul 
furnizor restanțier — întreprinderea 
de utilaj chimic din Ploiești și de 
la ■ tovarășul Marin Vasiliu. șeful 
serviciului desfacere, am aflat un 
fapt surprinzător : rezervoarele res
tante nu pot fi fabricate din lipsa 
a... trei foi de tablă R 52-7A de di
mensiuni diferite. „Din momentul 
in care aceste foi de tablă sint pro
curate, fie de la furnizor — Combi
natul siderurgic din Galați, fie din

EXPORTUL — sarcină prioritară in economie
(Urmare din pag. I)
nologice specializate in producția 
de export si realizarea, pe aceas
tă bază, a unor produse de înal
tă calitate, in perioada care a tre
cut din acest an. pianul la ex
port a fost depășit cu patru la 
sută. Aceasta înseamnă că. in 
perioada menționată. colectivul 
nostru a. produs si livrat ue a- 
dresa partenerilor externi, in plus 
fată de sarcinile de plan, conduc
tori electrici izolați, cablaje auto, 
cordoane telefonice spiralate si 
produse electrocalorice in valoare 
de peste 3 milioane lei. în acest 
mod au fost create condiții ca. in 
spiritul sarcinilor subliniate la re
centa ședință a Comitetului Poli
tic Executiv, planul la export pe 
7 luni din acest an să fie realizat 
pînă cel tirziu la 20 iulie.

în prezent. întreprinderea „Elec- 
tromures11 are pregătită întreaga o- 
fertă generală de export pentru 
anul 1988. perioadă in oare unita
tea va exporta noi tipuri de con
ductori electrici, aparataie electri
ce si produse electrocasnice. iar in 
premieră va livra casetofoane sta
ționare, amplificatoare, picupuri 
si alte produse. (Glieorghe Giur
giu).

CRAIOVA : „Producția pen
tru export, realizată ritmic • și 
de calitate11 — iată cuvintul de 
ordine sub semnul căruia iși 
desfășoară activitatea și colec
tivul cunoscutei întreprinderi „E- 
lectroputere" din Craiova.

— Prin aplicarea in viață a pro
gramului privind organizarea șl 
modernizarea producției, intro- 
duoerea in fabricație a unor pro
duse electrotehnice cu înalți para
metri tehnico-funcționali și creș
terea pregătirii profesionale a per
sonalului muncitor, planul de ex
port este realizat ritmic și chiar 
in avans — ne spune Ion Pănescu, 
șeful biroului export al Întreprin
derii, Zilele acestea au fost expe
diate partenerilor de peste hotare 
ultimul lot de 250 transformatoare 

altă sursă, ne angajăm să terminăm 
rezervoarele în cel mult 60 de zilg".

în întreprinderea ploieșteană s« 
folosesc zeci și sute de fol de tablă 
de diferite calități și formate. Dar,, 
poate, lipsesc tocmai cele trei foi ia 
care se referea interlocutorul nostru. 
Slșur că, in acest caz, trebuie insis
tat pentru a fi procurate. Ce soluție 
există atunci pentru a nu fi ami
nate „sine die“ lucrările la investi
ția de care ne ocupăm ?

— Ne-am bucurat de un sprijin 
substanțial din partea beneficiarului 
brăilean — ține să precizeze ing. 
Gh. Anăstăsoaie, director comercial 
al Combinatului, de îngrășăminte 
chimice Slobozia. Acesta ne-a asigu
rat o serie . de materiale — țevi, 
armături, fitirtguri, profile — care 
trebuiau procurate in mod normal 
de constructor. Recent, a hotărit să 
ne împrumute rezervoare de bioxid 
de carbon pină la sosirea celor noi 
de la Ploiești. In aceste condiții, noi 
și constructorii garantăm punerea 
în funcțiune a Instalației pină la 
sfirșitul lunii septembrie. Totul de
pinde acum de primirea aparaturii 
de măsură și control.

La Brăila, și nu numai acolo, bio
xidul de carbon de la Slobozia este 
așteptat „ca plinea caldă11. Șl este 
necesar să se rețină : cu fiecare zi' 
ce trece valoarea pierderilor de bio
xid de carbon se amplifică, intrecind 
considerabil prețul celor trei foi de 
tablă și al aparaturii restante. Cit 
timp se mai poate admite perpetua
rea pagubelor ?

Deși se referă la drojdie 
(furajeră), angajamentele 

nu sint prea... spornice
Tovarășul Ion Crivăț, ingirjer-șef 

la Combinatul de fibre, celuloză și 
hirtie Brăila, ne explică : „La noi 
apele reziduale prehidrolizate, rezul
tate in urma proceselor tehnologice 
de fabricare a celulozei chimice, 
erau, pină nu de mult, deversate la 
canal. Institutul de cercetare și pro
iectare pentru fibre, celuloză și 
hirtie din Brăila (I.C.P.F.C.H.) a 
primit sarcina de a elabora tehno
logiile necesare fabricării unor noi 
subproduși valoroși, cum ar fi : 
furfurolUl, drojdia furajeră și meta
nolul. Instalațiile de producere a 
furfurolului au intrat în funcțiune 
in perioada anilor 1979—1983. In 
urma eliminării furfurolului din 
prehfdrolizat, rămine așa-zistțl epui
zat (reziduu) care conține insă un 
procent ridicat de proteine, circa 30 
la sută. Cantitățile mari de „epui
zat", aproape 800 000 metri cubi pe 
an. au impus măsuri de cercetare in 
vederea recuperării acestor valoroa
se proteine, cercetare: finalizată in 
anul 1983 de către LC.P.F.C.H. 
Brăila. Printr-un originaL proces 
tehnologic, din asemenea reziduuri 
șe obține în final drojdia furajeră11.

Pentru scurtarea ciclului cercetare- 
apllfare în producție in anul imediat 
următor s-a și trecut la realizarea 
investițiilor. Obiectivul trebuia să 
intre- în funcțiune- la întreaga capa
citate... în luna mai 1986. Spunem 
că „trebuia11 pentru că nici in pre
zent nu sint încheiate lucrările pe 
șantier, deși din luna aprilie 1987 

de distribuție de 112,5 kVA, din 
cele aproape 1 000, cite s-au reali
zat in acest an. 6 locomotive 
LDE de 2 100 CP și ultimele 54 în
trerupătoare de 10 kV/630 A. din 
contractul pe acest an. Recentele 
măsuri stabilite de Comitetul Poli
tic Executiv al C.C, al P.C.R. cu pri
vire la creșterea cointeresării mate
riale a oamenilor muncii in reali
zarea producției de export sint de 
natură să impulsioneze ritmul de 
lucru, să asigure întărirea ordinii 
și disciplinei, astfel incit planul pe 
luna iulie și pe întregul an să fie 
îndeplinit in cit mai bune con
diții. (Nicolae Băbălău).

PITEȘTI : întreprinderea de 
motoare electrice din Pitești a ob
ținut in perioada care a trecut din 
acest an rezultate constant bune in 
realizarea producției de export. 
După cum aflăm de la tovarășul 
Mihai Zisu. directorul unității, 
prin modernizarea proceselor de 
fabricație, prin organizarea unor 
ateliere și linii tehnologice specia
lizate pentru export și realizarea 
pe această bază a unor produse de 
Înaltă calitate, in primul semestru 
al anului planul a fost depășit cu 
15 milioane lei. livrindu-se astfel 
suplimentar partenerilor externi 
importante cantități de motoare e- 
leetrice. Legat de activitatea se
mestrului I. mai trebuie menționat 
că in acest interval de timp au 
fost introduse in fabricație 7 pro
duse noi și modernizate, care au și 
fost livrate partenerilor de peste 
hotare. De subliniat și faptul că 
ponderea exportului direct în va
loarea totală a producției a ajuns 
in această perioadă la 57,3 la sută, 
iar a exportului direct plus a celui 
indirect la 74.1 la sută.

Ce este de reținut pentru semes
trul II ? Producția pentru export 
este acoperită in întregime cu con
tracte și au fost asimilate in fa
bricație la cererea cliehților 5 pro- 
dușe noi, care vor fi livrate in pe
rioada următoare. Există și unele 
probleme care trebuie urgent solu
ționate. Astfel, se face un apel că

instalația a început să producă droj
die furajeră lichidă și din luna iunie 
a.c. drojdie furajeră uscată, dar după 
o schemă tehnologică provizorie și 
mult sub capacitatea proiectată. Ce 
s-a intîmplat ? Principalul furnizor 
— întreprinderea mecanică de utilaj 
chimic București — eu care a fost 
contractată execuția a circa 300 tone 
utilaje — trebuia să încheie livrările 
în luna decembrie 1385: La acea 
dată insă, furnizorul nici nu înce
puse execuția utilajelor tehnologice 
principale (patru cuve de fermen
tare). motiv pentru care Centrala 
industrială de utilaj chimic și ali
mentar București a stabilit transfe
rarea execuției la întreprinderea de 
utilaj (Chimic și forjă Rîmnicu Vîl- 
cea. in martie 1986. întârzierea la 
execuția acestor cuve, ia care s-au 
mai adăugat restanțele la livrarea 
a trei coloane de defurfurolizare la 
întreprinderea de utilaj chimic Fă
găraș, a determinat întocmirea unui 
program special de asigurare mate
rială semnat de factori de conducere 
din ministerele implicate (Ministerul 
Industriei Chimice, Ministerul In
dustriei de Utilaj Greu, Ministerul 
Industriei Electrotehnice și Ministe
rul Construcțiilor Industriale), pro
gram prin care toți factorii amintiți 
s-au angajat să pună in funcțiune 
instalația in luna decembrie 1986.

Au urmat analize, intervenții atit 
în șantier, cit și la furnizori si Ia 
forurile tutelare ale acestora, dar 
programul amintit, parafat și sem
nat. nu a fost respectat, iar restan
țele au inceput să crească. Con
comitent au sporit și pagubele 
aduse sectorului zootehnic al jude
țului si al celorlalți beneficiari da
torate neprimirii celor 1 900 tone 
drojdie furajeră ce trebuia fabricată 
la Brăila în lună iunie 1987.

Ce trebuie făcut acum pentru ca 
instalația să intre in funcțiune la 
întreaga capacitate pină la sfirșitul 
lunii iulie a.c. ? Concret. întreprin
derea de utilaj chimic și forjă din 
Rîmnicu Vîlcea să lichideze restanța 
la livrările cuvei de fermentare la 
ultimul termen angajat, iar antrepri
zele de montaj utilaj chimic și in
stalații automatizate din Brăila să 
urgenteze Încheierea montajului și a 
execuției instalațiilor la defurfuro- 
lizarea epuizatului. După cum și in
stitutul de profil (I.C.P.F.C.H. Brăi
la) are datoria să găsească soluțiile 
necesare eliminării complete a depu
nerilor și colmatării repetate a in
stalației cu produși de policonden- 
sare (rășini), situație ce conduce la 
întreruperi frecvente în procesul 
de fabricație.

Ce perspective există pentru re
zolvarea acestor probleme ?
• „Constructorii, respectiv Antre

priza de montaj utilaj chimic Brăila 
și Antrepriza de lucrări speciale și 
izolații tehnologice Piatra Neamț, 
ș-au angajat să termine lucrările pe 
care le mal au de executat pînă la 
25 iulie a.c.11. — ne spune ing. Nfco» 
lae Mitu, director mecano-energetic 
șl de investiții al Combinatului de 
fibre, celuloză și hirtie Brăila.
• „Cele patru cuve contractate cu 

Combinatul de fibre, celuloză și hir
tie Brăila n-au fost realizate la tirnp 
datorită lipsei unor materiale — răs
punde Inginerul-șef al întreprinderii 
de utilaj chimic și forjă Rîmnicu 
Vilcea, Gheorghe Tudorache, Ja în
trebarea adresată de corespondentul 
„Șcîhteii" pentru județul Vîlcea, Ion 
Stanciu. Acum, această problemă 
este rezolvată, iar cuvele solicitate 
de beneficiarul nostru, aflate in faza 
finală de execuție, vor fi livrate pină 
la mijlocul Junii iulie11.

Angajamente au mai fost formu
late și in trecut, dar nu s-au do
vedit a fi prea „spornice11, deși vizau 
drojdia furajeră. Vom reveni deci 
pe șantier la sfirșitul acestei luni 
pentru a consemna ce s-a petrecut 
intre timp.

Mihai V1SOIU 
Candlano PRICE PUTU 
corespondenții „Scînteii11

tre întreprinderea de rulmenți din 
Birlad și Combinatul siderurgic 
Galați pentru'livrarea la termen a 
produselor contractate. (Gheorghe 
Cirstca).

PLOPENI : împreună cu 
Vasile Iordache, secretarul co
mitetului de partid de la în
treprinderea mecanică Plopeni, 
asistăm, la baza de expediție 
a unității, la execuția ultime
lor operații înaintea unui moment 
deosebit : livrarea la export a pri
mului lot de cilindri hidraulici.

— De ce ii numiți eveniment în 
premieră ?

— Realizați in exclusivitate 
după o concepție proprie a spe
cialiștilor din întreprinderea noas
tră. cilindrii hidraulici din acest 
lot. ce cuprinde peste 60 sortotipo- 
dimensiuni, realizează presiuni 
Înalte de lucru, cuprinse între 175 
și 260 bari. Ei sint destinați par
tenerilor din Statele Unite ale A- 
meridi, Înscriși pentru prima dată 
între beneficiarii noștri, care s-au 
arătat deosebit de mulțumiți de 
competenta șl profesionalismul ce
lor ce muncesc in unitate, de cali
tatea produselor realizate. Faptul 
că întregul lot a trecut cu succes 
toate încercările, dintre cele mal 
exigente, confirmă aprecierile par
tenerilor noștri. (Ioan Marinescu).

BRĂILA : In condițiile mo
bilizării exemplare pentru rea
lizarea unor produse de înal
tă calitate șl Ia termen, oame
nii muncii de la întreprinderea 
de utilai greu „Progresul11 din 
Brăila au livrat înainte de termen 
25 de excavatoare tip P 802 pentru 
R. P. Polonă. 20 excavatoare tip 
SM 801 pentru R. S. Cehoslovacă, 
68 tone utilaje metalurgice pentru 
R. D. Germană, precum si piese de 
schimb pentru excavatoare hidrau
lice in valoare de aproximativ 26 
milioane lei. Numai in luna iunie 
s-au livrat peste plan 280 tone de 
piese turnate necesare fabricării de 
vagoane pentru export în Uniunea 
Sovietică. (Candiano Priceputul.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut ieri o vizită iie lucru in inităti agrâle de stal si coegeraiBte din indetil CmtsMa

(Urmare din pag. I)
această lucrare să fie terminată în 
termen cît mai scurt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat o solă de griu la I.A.S. 
Amzacea, cultivată cu soiul „Fun- 
dulea 29“ în sistem irigat, unde 
se evaluează că va fi obținută o 
producție de circa 7 550 kg la 
hectar. Apreciind stadiul de vege
tație al culturii, densitatea existen
tă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că sînt condiții în acest 
an ca la nivelul județului să se 
realizeze o producție bună de grîu. 
în acest sens, secretarul general al 
partidului a cerut să se asigure 
strîngerea în cel mai scurt timp 
și în cele mai bune condiții a re
coltei, astfel încît să se evite orice 
pierderi. S-a insistat în mod deo
sebit să se ia toate măsurile orga
nizatorice necesare pentru ca ma
șinile și utilajele să lucreze la 
întreaga lor capacitate, astfel încît 
să fie mult sporită viteza de 
recoltare.

în continuare, directorul I.A.S. 
Amzacea, Tănase Pitu, a informat 
în legătură cu desfășurarea acti
vității de întreținere a altor cul
turi, evaluările privind recolta de 
porumb, precum și măsurile luate 
pentru efectuarea la timp a tu
turor lucrărilor prevăzute în teh
nologiile agricole. S-a evidențiat 
faptul că I.A.S. Amzacea a depășit 
anul acesta producția de orz pla
nificată, existînd în același timp 

premise pentru a se obține pro
ducții superioare și la grîu.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost prezentată o semănătoare 
de păioase modernizată de specia
liști din județ. S-a precizat că, în 
prezent, cu această semănătoare 
se fac experimentări, urmînd ca, 
pe baza rezultatelor obținute, să se 
treacă la definitivarea soluțiilor 
constructive. Directorul Trustului 
județean S.M.A., Traian Moraru, 
a. subliniat că în județ au fost 
create centre speciale de recupe
rare, recondiționare și refolosire a 
pieselor de schimb și subansamble- 
lor de la mașini agricole, obți- 
nîndu-se o serie de rezultate bune 
în această direcție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat preocupările mecanizato
rilor din județul Constanța în 
direcția modernizării semănători
lor, a altor mașini și utilaje agri
cole și a cerut organelor centrale 
de specialitate să studieze rezulta
tele obținute în județul Constanța 
și să le preia spre generalizare.

Următorul obiectiv al vizitei a 
fost I.A.S. TOPRAISAR, cu- 
noscută pentru rezultatele și pon
derea cerealieră în structura cul
turilor, în cadrul județului.

Directorul întreprinderii, Ion 
Binder, a prezentat dinamica pro
ducțiilor de grîu și orz, care 
în ultimii ani au sporit con
tinuu. în prezent, întreprinderea a 
obținut de pe suprafața cfultivată 
cu orz o producție medie la hec

tar de 8 560 kg, cea mai mare de 
la înființarea unității.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat starea de vegetație a 
unui lan cultivat cu grîu din soiul 
„Lovrin 32 “. Și aici s-a apreciat că 
recolta este bună ; potrivit eva
luărilor, se vor putea obține, în 
medie, circa 8 700 kg grîu la hec
tar. Specialiștii au subliniat că 
acest soi de grîu s-a dovedit cel 
mai productiv în condițiile spe
cifice zonei. Pe terenurile din jur 
se lucrează din plin, în flux con
tinuu. Imediat după combine, 
urmează balotarea paielor și trans
portul acestora, discuirea terenu
lui și, operativ, însămînțarea cul
turilor duble. Secretarul general al 
partidului a cerut factorilor de răs
pundere să se continue acțiunea de 
adaptare a discurilor la semănă
tori, modalitate prin care se asi
gură și o productivitate sporită și 
economisirea de carburanți.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-a fost prezentată starea de 
vegetație a unor culturi de 
grîu din soiuri realizate de 
specialiștii institutului de la Fun- 
dulea, cultivate aici în vederea 
selecționării pentru solul dobro
gean a celor mai potrivite soiuri 
sub aspectul calității spicului, coa
cerii timpurii, uniformității taliei, 
proprietăților de panificație.

A fost vizitat, în continuare, un 
lan de porumb cultivat împreună 
cu soia, .sarcină încredințată și lu
crătorilor ogoarelor din județul 

Constanța. La această dată, atît 
porumbul, cît și soia, cultivate în- 
tr-o asemenea tehnologie, sînt vi
guroase, anticipînd obținerea un 
recolte bune. Specialiștii arată i 
se asigură astfel condiții per o 
eficientă irigare a ambelor cuhu/i, 
o densitate sporită a plantelor, 
precum și un mod mai avantajos 
de recoltare a porumbului cu com
binele.

Examinînd în mai multe locuri 
starea de vegetație a culturii de 
soia, secretarul general al parti
dului a indicat să se acționeze 
pentru a se asigura în viitor, pe 
baza verificării în practică, o den
sitate optimă a plantelor la hectar, 
astfel încît, pe această cale, să se 
obțină o recoltă mai bogată.

S-a vizitat. în continuare, o solă 
pe care se testează un mare număr 
de hibrizi de porumb, realizați de 
specialiștii noștri.

Apreciind munca depusă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut să fie extinsă și în alte unități 
realizarea de asemenea cîmpuri cu 
soiuri comparative, pentru a se 
putea alege hibrizii de porumb 
care dau cele mai bune producții 
în zonele respective.

Aceeași arie de probleme a fost 
abordată și în cadrul analizei efec
tuate la COOPERATIVA A- 
GRICOLĂ DE PRODUCȚIE 
COSTINEȘTI, din cadrul Con
siliului unic agroindustrial de stat 
și cooperatist „23 August".

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost înfățișate modul în care 
sînt folosite terenurile agricole, 
structura culturilor, preocupările 
oamenilor muncii din această zonă 
pentru strîngerea și depozitarea 
grabnică a recoltei de grîu, pentru 
efectuarea Ia timp și de calitate a 
tuturor lucrărilor agricole de se
zon. Președintele consiliului unic 
agroindustrial, Octavian Chiriloiu, 
a relevat că ponderea cea mai im
portantă din suprafața arabilă o 
dețin culturile cerealiere, cărora le 
sînt rezervate, aproape în întregi
me, terenuri irigate, asigurîndu-se 
astfel condiții pentru obținerea de 
recolte bune. în legătură cu prin
cipalii indicatori de plan, s-a sub
liniat că la producția vegetală s-au 
înregistrat în acest an rezultate 
superioare celor din anii trecuți, 
fapt evidențiat îndeosebi prin de
pășirea substanțială a prevederilor 
la cultura orzului, la care s-au 
realizat, în medie, peste 7 600 kg 
de pe întreaga suprafață cultiva
tă. S-a apreciat că și la grîu sînt 
condiții pentru obținerea unor re
colte mari, superioare cifrelor de 
plan.

în continuare au fost analiza
te aspecte ale desfășurării cam
paniei de vară in cooperativa 
agricolă de producție din Costinești. 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au. fost prezentate stadiul lucră
rilor și rezultatele înregistrate, 
reliefîndu-se că de pe întreaga su
prafață cultivată cu orz coopera

torii din Costinești au obținut o 
producție medie de 8 600 kg la 
hectar. Apreciind aceste rezultate, 
secretarul general al partidului a 
insistat asupra necesității de a se 
lua toate măsurile, astfel încît, la 
nivelul întregului consiliu unic 
agroindustrial, să fie realizate 
producții ridicate și la celelalte 
culturi.

în timpul examinării stării de 
vegetație a griului dintr-un lan a- 
parținînd fermei nr. 2 a acestei 
unități, au fost înfățișate tehnolo
giile folosite, modul în care s-au 
executat lucrările în vederea rea
lizării unor producții superioare. 
Secretarul general al partidului a 
fost informat în legătură cu soiul 
folosit — „Fundulea 28 care a do
vedit o productivitate ridicată — cu 
măsurile luate pentru asigurarea 
densității optime a plantelor. S-a 
arătat că aici secerișul griului a 
început în urmă cu două zile, timp 
în care recolta a fost adunată de 
pe mai bine de 140 hectare, 
producția de grîu obținută fiind 
superioară celei planificate. Refe-, 
ritor la organizarea recoltării, s-a 
relevat că au fost mobilizate toate 
forțele umane și mijloacele meca
nice din. dotare pentru efectuarea 
într-un timp cît mai scurt a aces
tei lucrări prioritare.

Au fost analizate o serie de as
pecte ale utilizării de soiuri și hi
brizi de porumb de mare produc
tivitate în condiții de irigare, re

zultatele încercărilor și experien
țelor cu peste 50 de soiuri și hi
brizi de porumb timpurii, precum 
și hibrizi țîrzii cultivați pe baza 
unor tehnologii diverse, cu diferite 
densități. Apreciind că tehnologia 
aplicată aici, de cultivare în benzi 
de rînduri duble, asigură cele mai 
bune condiții de dezvoltare a 
plantelor și producții ridicate, se
cretarul general al partidului a 
cerut să se extindă această meto
dă și să se ia măsuri corespunză
toare pentru adaptarea combine
lor de recoltare la sistemul de cul
tivare prezentat.

★
în cadrul vizitei, care a cuprins 

o arie largă de probleme privind 
modul cum se acționează în vede
rea realizării obiectivelor noii re
voluții agrare, cadrele de condu
cere, specialiștii, toți cei prezenți 
la această analiză au exprimat vii 
mulțumiri pentru vizită, pentru 
concluziile ei, pentru aprecierile și 
îndemnurile adresate și l-au asi
gurat pe secretarul general al 
partidului că oamenii muncii de 
pe ogoarele dobrogene vor depune 
toate eforturile pentru încheierea 
în timp cit mai scurt și cu cele 
mai bune rezultate a campaniei de 
vară, pentru executarea la terme
nele optime și la un nivel calita
tiv superior a tuturor lucrărilor a- 
gricole, pentru a*-și aduce o con
tribuție tot mai mare la înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului.

CÎMP LARG DE AFIRMARE INFORMATICII!

Cum poate spori eficiența 
utilizării calculatorului

Tehnologiile informatice pătrund din ce în ce mai mult în sfera 
producției materiale, muncitorii, specialiștii, cadrele de conducere -apre
ciind rolul deosebit al calculatorului în procesul de modernizare a pro
ducției. în limbajul curent, alături de informatica economică și tehnico- 
productivă (oare se referă la planificarea economică și mobilizarea resur
selor materiale și umane in vederea realizării sarcinilor de producție) 
este tot mai des folosită sintagma informatică industrială, care Înseamnă 
dirijarea prooeselor tehnologice cu ajutorul calculatoarelor de proces, 
comanda automată prin programe informatice a mașinilor-unelte, intro
ducerea roboților și a celulelor flexibile de fabricație, proiectarea asistată 
de calculator ș.a. Indiferent însă de modul de clasificare a aplicațiilor 
informatice, ansamblul acestora constituie sistemul informatic unitar de 
conducere a activității unei întreprinderi, ale cărui virtuți definesc, as
tăzi. modernizarea accentuată a proceselor de producție.

Ne-am propus să aflăm, in cele ce urmează, cum se implementează 
un asemenea sistem informatic in două întreprinderi constructoare de 
mașini și care este eficiența economică directă a aplicațiilor informatice.

CALIFICAREA PROFESIONALA 
— LA NIVELUL EXIGENȚEI TEH
NOLOGIILOR INFORMATICE ! In 
1986, planul de activitate al oficiu
lui de calcul al întreprinderii de 
mecanică fină — Sinaia a inclus 
40 de aplicații informatice, dintre 
cane cinci au fost cuprinse și în 
programul de modernizare. Concret, 
aplicațiile Informatice au vizat ges
tiunea datelor privind consumul 
specific de S.D.V.-uri și a stocurilor 
de producție neterminată, stabilirea 
comenzilor, a loturilor de fabricație 
si nițele.

Ce posibilități tehnice există pen
tru extinderea utilizării informati
cii nemijlocit in procesele de pro
ducție ? Informatica industrială va 
pătrunde mal intens în acest an în 
procesele de producție specifice în
treprinderii datorită dotării cu un 
calculator de proces care va urmări 
reglarea tuturor parametrilor afe- 
renți procesului de recoacere din 
cuptoarele verticale si cu un mi
crocalculator la care vor fi cuplate 
standuri de probe și Încercări. 
Din cele 25 de aplicații, 15 re
prezintă măsuri Înscrise în progra
mul de modernizare. Două dintre 
acestea ne rețin atenția in mod deo
sebit. Prima, constînd în elaborarea 
programelor informatice pentru ur
mărirea încadrării in costurile nor
mate, are ca termen de finalizare 

semestrul II a.c. Dacă rezultatele 
implementării acestora vor fi pe 
măsura așteptărilor, va fi un real 
ciștig atît pentru întreprindere, cît 
și pentru alte unități de profil, care 
ar putea prelua și adapta pro
gramele respective. De asemenea, 
deosebit de important este sistemul 
informatic de asistare la nivel de 
maistru (SIAM-P), .aflat în curs de. 
materializare la secția din Breaza a 
întreprinderii.

N-am dori să se înțeleagă că 
dezvoltarea sistemului informatic la 
întreprinderea de mecanică fină — 
Sinaia este un proces lin, fără pro
bleme. Este adevărat, conducerea 
întreprinderii sprijină îndeaproape 
activitatea informaticienilor, iar 
muncitorii, maiștrii, economiștii și 
inginerii sînt receptivi față de teh
nologiile informatice. După cum este 
la fel de adevărat — preciza ing. 
Marin Onea, șeful oficiului de calcul 
— că utilizatorii, care sînt furnizori 
de informații primare pentru baza 
de date, mai au încă de învățat 
pentru a dispune de cunoștin
țele necesare activității în con
dițiile folosirii calculatorului și 
a fi în măsură să-și asume răspun
deri în această privință. Pentru ca 
sistemul informatic să-și dovedească 
pe deplin eficienta, informaticienii 
și utilizatorii trebuie să participe în 
mod egal, responsabil și compe

tent, la constituirea. întreținerea șl 
actualizarea bazei de date.

DOTAREA CU ECHIPAMENTE 
DE CALCUL SA TINA PASUL CU 
CERINȚELE MODERNIZĂRII. O 
dată ajunși la întreprinderea mecani
că din Codlea. sintem invitați la... o 
mică demonstrație. In sala oficiului 
de calcul, un grup de specialiști de 
la Centrul teritorial de calcul Bra
șov prezintă un „pachet de pro
grame pentru pregătirea tehnică a 
fabricației, realizat pentru minical- 
culatoare de tip -Independents și «Co
ral»". Asistă la această demonstrație 
practică informaticieni, tehnologi, 
maiștri, muncitori, cadre de condu
cere. Se pun întrebări-firești. în- 
trebări-cheie, intrebări-capcană în 
legătură cu performanțele progra
melor, cu eficienta lor economică. 
Un veritabil colocviu ce demonstrea
ză competența informaticienilor, dar 
și receptivitatea, buna pregătire 
profesională și disponibilitatea vir
tualilor utilizatori pentru o colabo
rare fructuoasă cu Centrul teritorial 
de calcul- Brașov. Premisele acestei

Număr de aplicații in
formatice

Spor producție-marfâ *. 
(in milioane lei)

Reducerea cheltuieli
lor materiale (in mi- 4,1 
lioane lei)

Creșterea productivită
ții muncii (in mii 0,98 
lei/per$oană)

Ce concluzii se desprind din ana
liza tabelului ? tn acest an numărul 
aplicațiilor informatice va crește față 

colaborări : pe de o parte, dotarea 
existentă cu echipamente, de calcul 
și. pe de altă parte, experiența 
acumulată de colectivul întreprin
derii din Codlea ne linia moderni
zării producției, a creșterii producti
vității muncii, în esență, a sporirii 
eficientei economice, prin utilizarea 
tehnologiilor informatice.

Concret, care sînt , preocupările 
informaticienilor din întreprindere 7 
De la programarea, lansarea și ur
mărirea producției, a comenzilor pe 
Ioturi de fabricație, a contractelor și 
a desfacerii produselor, și de la 
folosirea calculatorului pentru evi
dente financiar-contabile (lucrări 
efectuate în 1986) s-a trecut în acest 
an la elaborarea programelor in
formatice pentru stabilirea variantei 
optime de plan, calculul incărcării 
capacităților de producție pe secții 
și ateliere, determinarea neoesarului 
de executat pe comenzi și perioade de 
plan, precum și al forței de muncă pe 
meserii. Se urmărește, de aseme
nea, ca din 1987 calculatorul să de
vină util în pregătirea tehnică a 
fabricației, în determinarea necesa
rului de S.D.V.-uri și programarea 
execuției acestora, în stabilirea re
gimului optim de aschiere.

CÎT DE INFORMAȚI SÎNT... 
INFORMATICIENII 7 Pentru a afla 
în ce măsură în cele două între
prinderi calculatorul a devenit un 
instrument eficient al modernizării, 
am solicitat șefilor celor două oficii 
de calcul cîteva date privind efec
tele economice directe ale aplicații
lor informatice. Pe baza lor am în
tocmit prezentul tabel.

întreprinderea de întreprinderea mecanică 
mecanică fină — Sinaia — Codlea

1986 1987 1986 1987
(prevederi) (prevederi)

5 14 5 9

15,9 0,8 1,4

7,2 1,1 2,5

1,7 2,3 3,8

de 1986 în ambele întreprinderi. Sub 
raportul eficientei datorate imple
mentării Informaticii constatăm însă 

anumite diferente între cele două 
unități. La întreprinderea de me
canică fină — Sinaia această e- 
ficientă este Incomparabil mai mare, 
ceea ce demonstrează o creștere nu 
numai cantitativă, ci și calitativă a 
aplicațiilor informatice. La între
prinderea mecanică din Codlea s-au 
făcut doar primii pași — deloc lipsiți 
de importantă — în implementarea 
sistemului informatic. Deși mai mo
deste, cifrele probează că premiera 
tehnologică informatică a avut loc 
șub bune auspicii.

Să notăm totuși că aceste cifre 
nu ne-au fost furnizate cu promp
titudine. Motivul : indicatorii de 
eficiență nu erau calculați și pentru 
aplicațiile informatice ! „Nimeni nu 
ne cere o asemenea evidență, iar 
calculul este destul de compli
cat" — ni s-a spus la întreprinderea 
din Sinaia. în privința „calculului 
complicat" am putut găsi o explica
ție — lipsa de informație la zi chiar 
în domeniul .prelucrării informației. 
Căci lipsă de informație se nu
mește necunoașterea, în cele două 
oficii de calcul, a unui recent Nor
mativ privind evaluarea eficientei 
economice a sistemelor informatice 
pentru conducerea întreprinderilor 
industriale, normativ ce poate' fi 
solicitat Bibliotecii naționale de pro
grame de la Institutul de tehnică de 
calcul și informatică din București.

Cit de necesară este cunoașterea 
acestor indicatori 7 Fiecare între
prindere investește importante sume 
în echipamentele de calcul, efort 
financiar făcut cu scopul limpede de 
a se asigura ridicarea nivelului teh
nic si calitativ al produselor, redu
cerea cheltuielilor, materiale, crește
rea productivității muncii. Pentru ca 
aceste investiții să fie recuperate cit 
mai rapid prin efectele economice pe 
care le determină, se impune cuan
tificarea permanentă a aportului 
informaticii la activitatea între
prinderii, pe baza căreia trebuie 
să se adopte măsuri de valorificare 
eficientă a echipamentelor de calcul.

Faptul că „nimeni nu cere o ase
menea situație" este greu de expli
cat, eficienta economică directă a 
informaticii trebuind urmărită la fel 
ca in orice alt domeniu. Cu atît mai 
mult In etapa actuală de moderni
zare a proceselor de producție, care, 
evident, nu este o acțiune în sine ! 
Considerăm, de aceea, că este nece
sară o activitate susținută și com
petentă de îndrumare și control, și 
în această ordine de idei, in oficiile 
de calcul din întreprinderi.

Valeria ICHIM

TULCEA : Premierâ tehnică
Ieri. 15 iulie, in hala de turnare 

a secției nr. 1 de producere a fero
aliajelor a Combinatului metalur
gic din Tulcea am consemnat o 
premieră tehnică românească : 
formația de oțelari condusă de 
maistrul Dumitru Chiroiu a elabo
rat pentru prima dată in țară oea 
dinții șarjă 'de ferotitan.

— Această nouă realizare a me- 
talurgiștilor tulceni — ne spune 
Severin Miriciuc, șeful secției nr. 1 
de feroaliaje — se înscrie in efor
tul depus de colectivul nostru 
pentru diversificarea producției de 
feroaliaje de înaltă valoare meta
lurgică în vederea reducerii im
porturilor. în această săptămină 
vom realiza primele cantități de 
ferotitan solicitate de întreprinde
rea de mașini grele din București, 
urmînd ca, o dată cu punerea în 
funcțiune a noilor capacități de 
producție, să realizăm întregul ne
cesar de astfel de aliaje pentru 
economia națională. (Neculai Ami- 
huîesei).

BISTRIȚA-NĂSĂUD : 
Producție fizică 
peste prevederi

Colectivele de oameni ai muncii 
din economia județului Bistrița- 
Năsăud depun eforturi susținute 
pentru obținerea unor realizări deo
sebite în cadrul întrecerii socialiste. 
Se acționează asupra laturilor cali
tative ale activității productive: u- 
tilizarea cu randament sporit a ma
șinilor și utilajelor, creșterea pro
ductivității muncii, aplicarea rapi
dă a măsurilor de organizare șl 
modernizare a fluxurilor de fabri
cație, reducerea substanțială a cos
turilor totale și în special a celor 
materiale. Pe seama acestor fac
tori, de la începutul anului și pînă 
în prezent au fost obținute impor
tante cantități suplimentare de 
produse, printre care 1 265 tone pi
rită, 401 tone plumb și cupru în 
concentrate, 691 tone oțel beton, 
305 km cabluri de semnalizare și 
control, produse de mecanică 
fină in valoare de 8.3 milioa
ne lei, confecții textile și însem
nate cantități de sîrmă trefi

lată, materiale și elemente din 
mase plastice, fibre di.n in, țe
sături din lină și tip lină. (Gheor- 
ghe Crișan).

SUCEAVA :
Microcalculatorul 

în sprijinul producției
La Combinatul de fibre, celuloză 

și hîrtie din Suceava a fost fina
lizată conducerea automată a pro
cesului de fierbere a celulozei 
sulfat.

— în colaborare cu Centrul teri
torial de calcul electronic Suceava, 
am încheiat o primă etapă dintr-un 
proiect vizind conducerea automa
tă a tuturor fierbătoarelor de ce
luloză — ne spunea inginerul Vi- 
cențiu Tome, șeful oficiului de 
calcul al combinatului. Citirea pa
rametrilor și conducerea cu micro
calculatorul a procesului tehnolo
gic are multiple avantaje. Pe lingă 
faptul că se îmbunătățește calita
tea celulozei, crește capacitatea de 
producție cu 1,8 ia sută, sporește 
randamentul de celuloză in sub
stanță absolut uscată, scade con
sumul de abur și se reduce consu
mul de chimicale. (Sava Bejinariu).

ARAD : Tehnologii 
de mare eficiență

La întreprinderea textilă din 
Arad au fost nuse la punct și 
asimilate noi tehnologii de fabrica
ție, Una din ele se aplică la obți
nerea articolelor neiiculizate in me
diu anos. centru care se folosesc 
in totalitate produse indigene, in- 
locuindu-se astfel metoda clasică la 
care era necesar un mediu de sol
venta organici, obtinut cu produse 
din import. O altă realizare im
portantă este obținerea unei noi 
compoziții pentru pasta de impri
mare cu coloranti pigmenți, pro
cedeu care, pe lingă faptul că 
permite îmbunătățirea tuseului și 
facilitează mărirea suprafeței de 
imprimare, creează posibilitatea 
utilizării ca ingredient în pasta de 
imprimare a unui produs auxiliar 
indigen. O creștere de sută la sută 
a productivității muncii s-a obți
nut in urma aplicării upei noi teh
nologii la țesăturile din bumbac, 
unde s-a reușit comasarea opera
țiilor de descleiere, fierbere și 
mercerizare. (Tristan Mihuta).
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K AM S U MICUL MM M CMMLOU ROMNI DIN U K
PROPRIETA TEA SOCIALISTĂ

(Urmare din pag. I)
activitate productivă este subordo
nată scopului fundamental al socia
lismului — satisfacerea nevoilor ma
teriale și spirituale mereu crescinde 
ale întregului popor.

Proprietatea socialistă reprezintă 
temeiul acțiunii legii dezvoltării 
planificate a economiei, al cooperării 
producătorilor socialiști uniți, al 
schimbului de activități in scopul sa; 
tisfacerii intr-o măsură tot mal 
mare a nevoii sociale.

Cele aproape patru decenii care au 
trecut de la preluarea in România a 
puterii economice in miinile clasei 
muncitoare înfățișează o experiență 
istorică pe deplin reușită, in cu
prinsul căreia proprietatea socialistă 
și-a dezvăluit cu prisosință marile 
sale energii -de propulsare a progre
sului economico-social.

DEZVOLTAREA ȘI ÎNTĂRIREA 
PROPRIETĂȚII SOCIALISTE — DE 
STAT ȘI COOPERATISTE — FAC
TOR ESENȚIAL AL PROGRESULUI 
MULTILATERAL AL PATRIEI 
NOASTRE. In anii construcției so
cialiste s-a confirmat exemplar ade
vărul că proprietatea socialistă con
stituie elementul dinamizator al for
țelor de producție, al întregii dez
voltări economico-sociale. baza trai
nică a creării economiei naționale, 
ca un complex unitar, eficient, judi
cios structurat in profil de ramură 
și teritorial, al ridicării nivelului 
de trai al întregului popor, al conso
lidării suveranității si independen
tei naționale. In virtutea acestei 
concepții afirmate strălucit de parti
dul nostru, in anii care au trecut de 
la Congresul al IX-lea s-a acționat 
consecvent pentru dezvoltarea pro
prietății socialiste, sub cele două 
forme ale sale, prin înfăptuirea sis
tematică, pe baza unei judicioase 
politici de acumulare, a unor am
ple programe de investiții în vederea 
creșterii cantitative și modernizării 
patrimoniului de mijloace de pro
ducție aflate în proprietatea ob
ștească. Această proprietate obșteas
că tot mai amplă, tot mai modernă 
de la un cincinal la altul, s-a 
afirmat, la rîndul ei. cu tot mai 
mare intensitate drept un propulsor 
viguros al progresului economico-

social. In virtutea acestei evo
luții dialectice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia -că in 
procesul edificării societății socialis
te multilateral dezvoltate și inain- 
târii țării spre comunism, rolul pro
prietății socialiste asupra mijloacelor 
de producție nu se diminuează, ci 
crește, se amplifică. în condițiile 
creșterii economice de tip intensiv, 
pe baza introducerii pe scară largă 
a progresului științifico-tehnic, ale 
înfăptuirii unei profunde revoluții 
agrare se impune.. ca necesitate 
obiectivă, dezvoltarea și întărirea 
proprietății socialiste. Dezvoltarea 
echilibrată a complexului economic 
național unitar in care se îmbină 
armonios industria cu agricultura, se 
împletesc echilibrat producția bunu
rilor materiale cu serviciile, se în
corporează rapid cele mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii, se asigură 
creșterea și diversificarea produsului 
social și a venitului național, s-a 
afirmat pe deplin în planul practicii 
sociale drept premisa certă a ridi
cării bunăstării întregului popor, a 
repartizării raționale, în plan terito
rial a forțelor de producție. Tocmai 
această realitate esențială validează 
imperativul dezvoltării și perfecțio
nării continue a proprietății socialis
te — ca o necesitate izvorîtă din 
interacțiunea dialectică a forțelor și 
relațiilor de producție ; modificările 
ce au loc în nivelul și structura for
țelor de producție se impun drept 
factori ai schimbărilor în relațiile de 
producție, îndeosebi în esența aces
tora — relațiile de proprietate.

PROPRIETATEA SOCIALISTĂ — 
BAZA OBIECTIVA A DEMOCRA
ȚIEI SOCIALISTE, A ÎNFĂPTUIRII 
AUTOCONDUCERII ȘI AUTOGES- 
TIUNII ECONOMICO-FINANCIARE. 
Subliniind superioritatea de prin
cipiu a proprietății socialiste asupra 
principalelor mijloace de producție, 
secretarul general al partidului pre
ciza că aceasta nu se realizează de 
la sine, ci incumbă o susținută acti
vitate creatoare, un mod rațional de 
gospodărire, utilizarea ei cu maximă 
eficiență, pe baza afirmării noului 
mecanism economico-financiar. care 
are drept coordonată fundamentală 
realizarea unui echilibru între con
ducerea unitar-democratică a eco

nomiei naționale și sporirea autono
miei unităților economice. In con
cepția partidului nostru, competen
tele lărgite de care dispun colecti
vele de muncă — și care în fapt 
conferă substanța autonomiei func
ționale — trebuie să se manifeste în 
două direcții principale : fundamen
tarea propunerilor de plan și execu
ția in condiții de eficientă cît mai 
înaltă a sarcinilor ce revin uni
tăților economice. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras atenția că 
dacă se încearcă să se dea un alt 
sens autonomiei funcționale a uni
tăților economice, ca și autogestiunii 
economico-financiare. inevitabil se 
ajunge la interpretări vulgarizatoare, 
iar in activitatea practică la volun
tarism economic cu efectul cunos
cut : irosirea unei părți din avu
ția societății, ceea oe înseamnă, de 
fapt, o slăbire a proprietății socia
liste comune.

Sensul major al promovării de că
tre partid a principiilor autocondu- 
cerii muncitorești si autogestiunii 
economico-financiare îl reprezintă 
creșterea răspunderii directe a fie
cărui colectiv fată de întreaga socie
tate, in ce privește buna gospodărire 
a mijloacelor materiale și bănești, 
dezvoltarea și mai puternică, pe 
această bază, a proprietății socia
liste.

Modalitățile concrete de rezolvare 
în practica socială a acestor cerințe 
și-a găsit reflectarea în participarea 
cu părți sociale, a oamenilor mun
cii din unitățile economice de stat, 
la constituirea fondului de dezvol
tare economică. Astfel. oamenii 
muncii nu mai apar ca subiecți pa
sivi de drept, legați de întreprindere 
numai în calitatea lor de personal 
muncitor al unității. Purtind întrea
ga răspundere pentru exercitarea 
funcției lor social-economice și ju
ridice, colectivele de oameni ai mun
cii devin entități juridice interesate 
direct să preia. în noua lor calitate, 
atribuțiile ce le revin din drepturile 
ai căror titulari sînt. Instaurarea 
acestor noi relații de proprietate, 
bazate pe proprietatea directă a oa
menilor muncii asupra unei părți 
din proprietatea întregului popor, 
este în măsură să determine îmbu
nătățirea relației dintre proprietatea

socialistă și proprietatea personală, 
sâ lege mai strips interesul personal 
de cel colectiv, ceea ce este de na
tură să genereze manifestarea mai 
puternică a conștiinței calității de 
proprietar a oamenilor muncii asu
pra mijloacelor de producție și deci 
și a simțului lor de răspundere so
cială. Acest proces complex s-a con
turat și realizat deplin in ultimele 
două decenii pe fondul unei tot mai 
largi democratizări a întregii vieți 
economico-sociale. în acest scop 
partidul a acționat prin măsuri 
concrete pentru crearea unui sistem 
închegat de organisme democratice, 
unic in felul său. în cadrul căruia 
oamenii muncii pot să-și expună 
punctul de vedere in toate proble
mele care privesc buna desfășurare 
a activității economice- în unitățile 
in care activează, să participe efec
tiv la conducerea întregii vieți eco
nomico-sociale.

SARCINILE ORGANELOR ȘI OR
GANIZAȚIILOR DE PARTID. ALE 
CONSILIILOR OAMENILOR MUN
CII PRIVIND APĂRAREA ȘI DEZ
VOLTAREA PROPRIETĂȚII SO
CIALISTE. Păstrarea integrității 
proprietății socialiste, a avutului ob
ștesc, strădania pentru dezvoltarea 
conținutului material al acestuia — 
premise de bază ale progresului mul
tilateral al patriei — trebuie să con
stituie o preocupare statornică a fie
cărui om al muncii, a fiecărui ce
tățean. In cuvintarea rostită la 
omagierea zilei de naștere, tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
..Practica noastră a demonstrat și 
demonstrează pe deplin că proprie
tatea socialistă, ca proprietate a în
tregului popor, indiferent sub ce 
forme este — de stat sau coopera
tistă — întărirea și dezvoltarea ei 
reprezintă singura cale pentru înfăp
tuirea in viață a principiilor de echi
tate și dreptate socială, de dezvol
tare puternică a forțelor de produc
ție. de asigurare a bunăstării și 
independenței fiecărei națiuni".

Afirmarea conștiinței participării 
active la administrarea cit mai efi
cientă a patrimoniului fiecărei uni
tăți economico-sociale nu este un 
fenomen care ar urma să progreseze 
de la sine, în virtutea dezvoltării 
societății socialiste. Așa cum se ac
ționează conștient pentru făurirea 
bazei tehnico-materiale tot la fel 
trebuie acționat și cînd este vorba de 
formarea noii conștiințe a oamenilor 
muncii — de proprietari socialiști 
uniți. în acest sens organelor și orga
nizațiilor de partid, organelor de con
ducere colectivă le revin re'- »-

bilități precise, a căror manifes
tație îmbrățișează multiple direcții 
de acțiune. înainte de toate, activi
tatea politico-educativă desfășurată 
de acestea trebuie să aibă drept fi
nalitate participarea la muncă. cu 
întreaga capacitate de creație, a 
tuturor cetățenilor, concretizată in 
obținerea unor rezultate economice 
cit mai bune : în cazul colectivelor 
din industrie aceasta înseamnă pre
ocupare sporită pentru creșterea ac
celerată a productivității muncii, 
reducerea drastică a consumurilor de 
materii prime, materiale, energie și 
combustibil, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, utili
zarea superioară, cu maxim randa
ment, a capacităților de producție, 
valorificarea intensă a tuturor fac
torilor care condiționează creșterea 
eficienței economice.

In această ordine, de idei, devine 
o preocupare esențială a organiza
țiilor de partid necesitatea de a asi
gura participarea directă a tuturor 
oamenilor muncii la autoconducerea 
și autogestiunea unităților, ceea ce 
implică asimilarea unor cunoștințe 
temeinice care să permită participare 
la deciziile luate de organele auto- 
eonducerii. în concordanță cu acțiu
nea legilor economice obiective ale 
orinduirii socialiste. In acest context 
se impune desfășurarea unui efort 
sistematic de asimilare de către oa
menii muncii a unui sistem de cu
noștințe care să le asigure gindirea 
și acțiunea economică de buni gos
podari. Desigur, o asemenea cerință 
apare de nedespărțit de necesitatea 
asigurării unei înalte calificări pro
fesionale, în pas cu dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a socialismului 
— suportul proprietății socialiste.

Toate aceste cerințe își găsesc de
plină împlinire numai in condițiile 
întăririi ordinii și disciplinei, formă
rii unei atitudini noi. comuniste față 
de muncă — sarcini de maximă im
portantă care, de asemenea, trebuie 
să se afle în etapa actuală in atenția 
tuturor organelor și organizațiilor de 
partid, sarcini subliniate cu preg
nanță, constant de secretarul general 
al partidului care, prin vasta sa ope
ră teoretică și practică, a adus — în 
cei 22 de ani care au urmat Congre
sului al IX-lea al partidului — 
contribuții remarcabile la definirea 
principială, științifică a însemnătății 
hotărîtoare a proprietății socialiste 
în asigurarea progresului societății, 
în izbînda idealurilor socialiste și co
muniste.

loan ERHĂN

Imagine de la Facultatea de electrotehnică din Craiova
Foto : E. Dichiseanu

CONVORBIRI CU PROMOTORI 
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

MUNCA 
are răspuns

Destine noi pe valea Sebeșului
(Urmare din pag. 1)

la toate întrebările
— Cu ce se ocupă insti

tutul dumneavoastră 2
— Agricultură, zootehnie, 

piscicultura și pescuit, sil
vicultură, ecologie, hidro
ameliorații, energii secun
dare și alte citeva domenii, 
adică tot ce trebuie studiat, 
lămurit, elaborat și stabi
lit pentru a i se da Deltei 
Dunării o mult mai con
sistentă valoare practică, 
una intens productivă, fără 
a deranja ceea ce natura 
a creat aici ca fenomene 
rare sau chiar unice.

Sîntem, deci, la Institu
tul de cercetare, proiectare 
și producție „Delta Dună
rii", cu sediul la Tulcea, 
dar ale cărui „laboratoare" 
sint răspindite in cele mai 
diverse locuri din terito
riul celor 440 000 de hec
tare dintre brațele Dunării 
și. dincolo de ele. in com
plexul lagunar Razelm- 
Sinoe.

— Apariția și activitatea 
acestui institut — spune ■ 
directorul, dr. ing. Alexan
dru Volcov — sint strict 
determinate de marile re- 
dimensionări 
societatea 
.Congresul 
partidului.
pune intr-adevăr în valoa
re marile resurse. întregul 
potențial al țării și cind, 
în „consecință, dezvoltarea, 
pe toate planurile, a deve
nit extrem de dinamică.

specific pen- 
cercetătorilor

petreoute in 
socialistă după 
al IX-lea al 
pentru a se

— Ce este 
tru munca 
de aici ?

— Dincolo 
specifice care 
tul cercetării 
totul aici trebuie 
la caracteristicile biologice 
ale deltei — cu totul spe
cifice la noi sint condițiile 
de muncă și de viață ale 
cercetătorului și. implicit, 
nevoia unor însușiri profe
sionale și morale ferme. 
Imaginați-vă că un cerce
tător care își are cimpu- 
rile experimentale 
Sfiștofca, de exemplu, 
foarte depărtat punct al 
deltei, nu poate să spună 
„Gata, am terminat cele 
opt ore de program, acum 
iau tramvaiul și mă duc 
acasă !“. El are acolo un 
cort, o baracă sau o came
ră in cea mai apropiată 
localitate, merge acasă oel 
mult o dată pe săptămînă, 
iși urmărește experiențele 
din zori și pină aade noap- 

este aprovizionat cu 
și alimente la

de elemente 
țin de obiec- 
— pentru că 

adaptat

la 
un

tea, 
materiale 
citeva zile o dată, își mai 
cultivă si singur legume si 
zarzavaturi, află de la un 
tranzistor ce mai e nou 
prin lume. își scrie obser
vațiile științifice la lumi
na unui felinar de vînt. 
Și-a prins de o grindă, cu 
o piuneză, fotografia fa
miliei. mai pescuieste cînd 
are timp, dar nu prea mult 
pentru că trebuie să mai 
și citească lucrări de spe
cialitate, pe care și le-a 
cărat in' rucsac. Trăiește 
în acest fel de cum se des- 
primăvărează și pină cade 
zăpada. Un an. doi. trei... 
Ce-1 ține acolo ? Pasiunea. 
Și conștiința misiunii lui. 
Conștiința că de rezultatele 

• cercetării sale depinde in 
ce fel și cu cît folos vor 
putea fi valorificate și vor 
produce pentru țară acele

terenuri care nu sînt deloc 
ca acelea pe care le cu
noaștem.

— E un fel de pionierat...
— Nu „un fel", ci chiar 

pionierat. Cucerim tere
nuri noi pentru agricul
tură. pentru alte activități 
productive. Dar nu ne 
putem permite riscuri și, 
pentru că investiția ame
najării pentru poducție e 
mare, trebuie dinainte sta
bilite tehnici și tehnologii 
de cultivare, plante și so
iuri pentru fiecare zonă in 
parte... Astfel incit agri
cultorul care vine după 
■noi să știe totul, să i se 
poată da Un plan de pro
ducție sigur... Așa s-a in- 
timplat în marea incintă 
„1 Mai", ou cele 27 000 de 
hectare care produc acum 
cereale, așa se întimplă la 
Chilia. în incintele Babina 
și Cernofca... Și în alte 
locuri...

— Mă refeream la pio
nierat ca la o acțiune mo
rală. care cere îndrăzneală 
și romantism...

— A venit la noi. acum 
cițiva ani, o pereche de
oereetători. soț și soție, fa
milia Stoian. Mai în
virstă. Și au spus ; „Noi
vrem să mergem la Sf.
Gheorghe să ne ocupăm 
de cultura plantelor’ pe 
nisipurile sărate si fier
binți de acolo." Ne-am 
uitat lung la ei. Ceea ce 
se ofereau să facă era 
treaba cea mai complicată 
din cite avem noi de făcut 
aici, in deltă. Iți trebuie 
curaj, nu glumă, ca să-ți 
legi activitatea și, nemij
locit. viața de o asemenea 
activitate. Le-am spus : 
„Sinteți o familie, veți 
avea condiții grele acolo, 
avem și locuiri mai bune". 
„Nu. Acolo. Noi ne-am 
specializat în pajiști și 
vrem să dovedim că și 
acolo se pot crea pășuni !“. 
Exact ce ne trebuia ! „Dar, 
condițiile de cazare...". 
„Nu-i nevoie, am venit 
pregătiți, o să ne cumpă
răm o căsuță în comună, 
vrem să ne stabilim acolo, 
e mult de lucru...". Nu 
ne-a venit să credem... Noi 
sintem aici obișnuit! să ne 
creștem oamenii. să-i 
adaptăm treptat la condi
țiile deltei. Vin unii tineri 
și ptin o mie de întrebări... 
„Dar eu unde dorm 7 Dar 
eu ce mănînc 7 Dar eu 
unde mă distrez 7 Și apar
tament unde o să-mi dați 2 
Și în cît timp o să-mî iau 
mașină ?“. Și. dintr-o dată, 
să-ți vină doi care... I-am 
trimis la Sfintu Gheorghe. 
Nu credeam, vă spun sin
cer, că or să facă mare 
lucru, deși le-am oferit și 
condiții. Dar iată, acum, 
dtipă cîțiva ani. puteți 
merge să vedeți, pe cele 
mai aride nisipuri ou pu
tință — o pajiște pe care 
iarba crește de 70—80 de 
cm. Ierburi bogate, hrană 
valoroasă pentru animale. 
Ei au făcut totul : tehnolo
gie, amestecuri, irigații. Au 
muncit extraordinar. Și-au 
cumpărat și căsuța... După 
ce vom reuși să mai cobo- 
rîm ceva prețul de cost al 
culturii, vom extinde... Și 
va fi astfel rezolvată cea 
mai grea dintre problemele 
noastre de acolo. Sau al

tul. „Aiuritul" ăsta de Mi- 
halcea. A venit și a spus : 
„Eu mă ocup de rațe 1" 
„De ce ?". „De rațe și gîș- 
te“. In Programul deltei 
se prevede ca aici să fie 
crescute anual 350 000 de 
rațe și gîște. Dar trebuia 
stabilit în ce condiții. El a 
luat în primire programul 
respeotiv de cercetare. Și 
a spus : vom crește rațe 
și giște pe eleșteul de peș
te. Ciștigă și rata și peș
tele. Rața pentru că iși 
găsește singură o parte din 
hrană, peștele pentru că 
aceste păsări, stînd mult 
pe apă, „îngrașă" apa prin 
dejecții și astfel crește mai 
bogat fitoplanctonul, hra
na peștelui. „Este ideea și 
teoria mea !“. „Bine, apu- 
că-te și verific-o !“. A fă
cut adăposturi ușoare pe 
diguri, apoi împrejmuiri 
în apă, ieftine, ingenioase, 
din traule de pescuit ocea
nic ieșite din uz, a populat 
cu rațe și giște și, acum, 
după doi ani, putem să 
spunem „Da, am găsit me
toda cea mai economică de 
a crește palmipede în 
deltă".

Așa sînt toți oamenii 
dumneavoastră 7

— V-am spus că nu.
— Cind 7
— Atunci cind v-am vor

bit despre cei care vin cu 
cite o mie de intrebări...

— Și... ii primiți 7
— Sigur că îi primim. Șl 

îi creștem. Le punem in 
față un ideal, idealul știin
țific și profesional al cer
cetătorului, care este, in 
același timp, și idealul mi
siunii sociale, patriotice. 
Mergind acolo, departe, în 
deltă, începîndu-și progra
mul de cercetare, mai ob- 
ținind și primele succese, 
îi vezj că atunci cînd vin, 
din cind în cind, la Tulcea, 
la reuniunile noastre știin
țifice, la sesiuni de comu
nicări, au și dobîndit alura 
cercetătorului pasionat, a 
omului care face ceva im
portant.

— Ce nu vă convine, 
totuși 7

— Cel mai mult și mai 
mult nu ne convine atunci 
cind producătorii, adică cei 
care preiau, ca benefi
ciari, rezultatele cercetări
lor noastre, nu respectă 
prescripțiile stabilite prin 
anii de cercetare, cu atita 
trudă și, din această prici
nă, ici-colo producția mai 
suferă. Nu ne convine, nu 
neapărat pentru că asta 
ne-ar compromite și pe noi 
— și nu-i puțin lucru — 
ci pentru că se compromite 
ideea pentru care oameni 
ca cei de care v-am vorbit 
au depus atita stăruință, 
atit suflet. In condiții de
loc ușoare. De aceea am și 
instituit un soi de „ser
vice". Alergăm și acordăm 
asistență tehnică oriunde 
aflăm sau simțim că ceva 
nu este în ordine. La unii 
însă, poate că mai mult 
decit asistența tehnică, ar 
fi necesară asistența... de 
conștiință. Dar asta e altă 
poveste...

— Intr-adevăr. Cred că 
pentru azi e de ajuns. Vă 
mulțumim.

Mihai CARANFIE

lerii de bază, de numele 
cărora se leagă izbinzi, 
străpungeri in avans, mo
mentele solemne ale pre
dării călca beneuciar, în- 
timplări care fac munca, 
viața fremătătoare. Au 
rămas cetățile de lumină 
de la Gilceag, Șugag, Sas- 
ciori, Petrești, amintite 
in ordinea situării in aval 
și nu după termenele ue 
punere in funcțiune. Au 
lasat in urmă oameni, des
tine noi. Destine care 
și-au aflat o puternică 
afirmare in anii' plini 
de după Congresul al IX- 
lea al partidului.

Inginera Ligia Crasi din 
orașul Sebeș era elevă 
cind apele nului care dă 
numele orașului său înce
puseră să poarte la vale 
temei de muncă. Șantiere
le, in vecinătatea cărora 
invăța, ii erau familiare. 
Poale de aceea, după re
partiția la Uzina hidro
electrică Sebeș, la termi
narea facultății in 1983, a 
cerut să nu fie ocrotită in 
birouri, ci să guste aerul 
întăritor ai șantierului. A 
ajuns diriginte de șantier 
la hidrocentrala Săsciori.

— Uneori văd soarele 
numai la asfințit. Au fost 
zile cînd ieșeam din cen
trala hidroielectrică sub
terană Săsciori pe... stele. 
Răspund de partea meca
nică a montajului echipa
mentului hidrocentralei. în 
jur sint numai oameni ai 
muntelui și de la ei am 
prins dirzenia, incăpățîna- 
rea, dorința de reușită. Noi 
luăm in primire munca 
constructorilor. Sîntem be
neficiarul și în aceasta 
calitate îi reprezentăm și 
pe constructori, și pe men
tori. și pe furnizorii de 
utilaje. Deci răspunderea 
vine din multe părți. Pe 
asfințit sau pe stele, cind 
mă întorc acasă la familie, 
duc cu mine însuflețirea 
unei zile de muncă, bucu
roasă de a. vedea împlinit 
ceea oe cu ani in urmă 
părea o povestire de pe 
Valea Frumoasei...

O povestire de la Valea 
Frumoasei... Fascinantele 
pagini ale lui Sadoveanu, 
Gavril Mucileanu le-a citit 
în copilărie. Este doar din 
ținutul marelui povestitor, 
de lingă Fălticeni, de la 
Fîntîna Mare. Nici el nu 
știa că într-o zi va porm 
în locurile îndrăgite de 
ilustrul povestitor. Să 
muncească. Tînăr absol
vent al facultății de elec
tronică a Institutului poli
tehnic din Iași la reparti
ție, în 1980, a optat pentru 
Uzina hidroelectrică Sebeș. 
După aceea l-a mai citit o 
dată pe Sadoveanu. Parcă 
ar fi oerut o povată unui 
megieș.

— Trei ani am lucrat Ia 
Gîlceag, prima hidrocen
trală pusă în funcțiune. 
Un stagierat din toate 
punctele de vedere. Apoi, 
pe măsură ce cîștigam ex
periență, eu coboram. Pe 
rîu, la vale. Si la Șugag 
am stat trei ani. Am 
„prins" punerea în funcți
une. Din decembrie '86 am 
venit aici, la Săsciori. Dis
pecer șef de tură.

Aici în subterană, la hi
drocentrala Săsciori, ing. 
Gavril Mucileanu, cu tele
fonul la ureche, Urmărind 
un panou sinoptic, dă co
menzile pentru pornirea 
hidroagregatului nr. 1, care 
are deja peste o mie de

In camera de comandă de

ore de funcționare. O face 
cu competență, cu răspun
dere. Acest tinăr poate fi 
soootit deja un... veteran 
al energeti senilor de pe 
Sebeș. Munca, șantierul 
au ritmurile lor de creș
tere alertă. în profesie, in 
profesia de OM. Munca, a- 
cest minunat laborator de 
călire a virtuților morale, 
de desăvîrșire a omului 
■nou — obiectiv strategic 
de mare însemnătate cris
talizat în anii de după 
Congresul al IX-lea.

La Șugag, ani și am, 
viața s-a trăit intre pă
dure și pășune. Forestieri 
erau mai puțini, oieri mai 
mulți (astăzi comuna de
ține peste 12 000 oi). Cind 
se gindea dacă n-ar fi 
bine să apuce pe urmele 
tatălui său, pădurar, loan 
Stoica s-a legat de șantier. 
Este mecanic și electrician 
și lucrează ca șofer pe o 
mașină de intervenții a 
uzinei hidroelectrice. S-ar 
putea ca în toamnă să 
plece la un curs de maca
ragii. Acolo se cere liceul 
și el l-a făcut la seral. 
Cum se vede, policalifica
rea este și pe valea Sebe
șului un fapt curent, o ce
rință la ordinea zilei. Spu
ne loan Stoica :

— Aici, la Șugag, am a- 
juns să avem și alte me
serii. Nimic nu mai sea
mănă cu ce a fost. Fratele 
meu Vasile este electrician 
la A.C.H. (Antrepriza de 
construcții hidroenergeti
ce — n.a.). Muncim la noi 
în comună și ne vedem și 
de oeea ce din moși-stră- 
inoși a fost îndeletnicirea 
noastră de bază : creșterea 
vitelor.

Mulți șugăgenl lucrează 
la uzina hidroelectrică, la 
A.C.H. Peste 200. La uzi
na hidroelectrică lucrează 
subinginerul Ioan Cateri
na, maistrul Ioan Sibișan, 
electricienii Simion Bar
bu, Emilian Căta, loan 
Bogdănel, Elena Breazu, 
mecanicii Nicolae Jinar, 
Zosim Gavra, Gheorghe 
Lazăr, strungarul Costel 
Gavra. bobinatoarea Ma
ria Pamfîloiu. Pînă în 
■martie 1987 a lucrat ca 
maistru și Nicolae Ghibes- 
cu. Acum este vicepre-

la hidrocentrala Gilceag 
Foto : Agerpres

ședințele oonsiliului popu
lar comunal.

— Or fi zis oamenii că 
sintem prea mulți de-ai 
lui Ghibescu pe vale.

— Păi ciți sînteți 7
— Mulți, sintem doar 

11 frați și surori. Dar să 
facem o socoteală : la uzi
nă — Petru, la antrepriză 
— Elena, Vasile și loan, la 
„Electromontaj" — Irina 
și Gheorghe. Ciți sint 7

— Șase.
— Deci, eu eram al șap

telea. Plus doi cumnați. O 
brigadă. S-a schimbat ros
tul oamenilor. Dar comu
na 7 Casele sînt aproape 
toate roșii. Adică noi. Zi
lele trecute l-am ajutat pe 
frate-miu Gheorghe să 
pună țigla. Dar case noi au 
și Ioan Budin, mecanic 
auto la antrepriză, Vasile 
Todescu, mecanic ia uzina 
electrică, loan Lomănar, 
maistru la antrepriză ; a 
lui Daniel Cutean, electri
cian, acum este la acope
riș. Și ciți alții au inălțat 
case noi. în Șugag sint 110 
automobile. Că nu se mai 
pleacă din comună cu de
sagii.

Șantierul n-a făurit nu
mai destine și rosturi noi 
de trai la Șugag și in ce
lelalte așezări de pe valea 
Sebeșului, Laz. Căpilna, 
Săsciori. Renumită școală 
a muncii, șantierul a for
mat cadre. Iar cadrele au 
fost primele care au ple
cat de pe valea Sebeșului. 
Inginerul Ștefan Pop, cres
cut pe vale, inginer, șef 
de lot, șef de șantier, a 
plecat director la A.C.H. 
Bistra — Poiana Mărului. 
Ing. Dumitru Ene este a- 
cum directorul A.C.H. Pi
tești. Ing. Hie Ban este 
director adjunct la A.C.H. 
Bistra — Poiana Mărului. 
Ing. Emil Eremia este in- 
giner-șef la A.C.H. Turnu 
Măgurele...

Au plecat la noi răspun
deri, lăsînd pe valea Fru
moasei cetățile de lumină 
de la Gilceag, Șugag, Săs
ciori și Petrești, inele ale 
unei virste de aur pe trun
chiul viguros al patriei so
cialiste.

Ștefan DINICĂ
corespondentul „Scinteii"

Am amintit și cu alte prilejuri 
statutul contradictoriu pe care ade
seori proiectele de diplomă ale stu
denților îl înfățișează sub mai multe 
raporturi. Pentru o ilustrare cît mai 
exactă să reținem mai întîi discre
panța care uneori se interpune in
tre potențialul remarcabil de crea
ție propriu fiecărei promoții de noi 
specialiști și valoarea aplicativă rea
lă a proiectelor lor de diplomă. In 
mod curent și pe bună dreptate, 
dată fiind conlucrarea rodnică din
tre învățămintul superior, cercetarea 
științifică și producție, studenții ul
timului an din fiecare facultate sint 
asemuiți unui veritabil colectiv de 
cercetare și de proiectare care, timp 
de un an sau chiar mai mult, gin- 
dește, investighează, elaborează și 
testează soluții științifico-tehnice, 
noi, îndrăznețe, dintre care insă u- 
nele se dovedesc, pină la urmă, că 
mai mult simulează decit soluționea
ză o problemă practica presantă. 
Pentru diminuarea acestei alterna
tive s-a încetățenit, indeosebj in in
stitutele cu profil tehnic, economic 
sau agronomic, procedeul ca proiec
tul de diplomă sâ fie axat pe o temă 
concretă, oferită de unitățile pro
ductive cu care facultățile colaborea
ză în procesul integrării. Rezultatul 
a fost, intr-adevăr, diminuarea im
provizației și a formalismului întil- 
nite frecvent cu ani in urmă in pro
iectele de diplomă, creșterea gradu
lui lor de complexitate științifico- 
tehnică, circumscrierea soluțiilor in 
spațiul de sinteză al gîndirii mo
derne ; nu însă și aplicarea efecti
vă a tuturor acestora în producția 
curentă care, după cit se pare, se 
vede între timp 
obligată să apele
ze Ia alte mijloa
ce si la alti fac
tori ai cercetării.

Referitor la a- 
ceastă stare de 
lucruri, universi
tarii oferă mai 
multe explicații, 
toate întemeiate. 
Mai întii. afirmă 
ei. unitățile eco
nomice cer. fi
resc. sprijinul în 
solutionarea pro
blemelor urgen
te. pe cită vre
me elaborarea 
unei soluții su
perioare. compe
titive nu ascultă 
întotdeauna de ri
gorile urgentei : 
numai documen
tarea fiecărui stu
dent în parte are 
nevoie de un răs
timp mai înde
lungat. iar elabo
rarea propriu-zisă a proiectului 
solicită si ea o seamă de an
tecedente care nu întotdeauna se 
regăsesc in evoluția pregătirii tutu
ror studenților. Apoi temele propu
se de producție au in bună parte 
caracter complex, interdisciplinar. 
cu exigențe pe care nu întotdeauna 
le poate acoperi un singur cercetă
tor. necum un student. Dar chiar în
cheiată la timp și cu rezultate op
time. cercetarea prin proiectul de 
diplomă a unei probleme practice 
trebuie mai întii, spre a-și găsi a- 
plicarea în producție, să fie con
tractată. întreprinderea contractea
ză, firesc, cînd are oertitudinea re
zultatelor, iar certitudinea in cerce
tare și proiectare vine după inche- 
ierea lucrării, numai că după înche
ierea și susținerea proiectelor de 
diplomă absolventul invățămintului 
superior pleacă in producție. Ca să 
nu mai amintim, adaugă pe bună 
dreptate universitarii, că o bună par
te din procesul pregătirii viitorilor 
specialiști vizează, firesc, obiective 
de perspectivă și se întemeiază deci, 
in bună parte, pe rigorile cercetării 
fundamentale față de care nu toate 
unitățile productive manifestă inte
res constant, sistematic.

Asemenea praguri sint, cum amin
team, reale, numai că ele nu sint de 
netrecut în perfecționarea statutului 
proiectului de diplomă. Ne-o de
monstrează, între altele, activitatea 
catedrei de Utilaje tehnologice pen
tru construcții din cadrul Institutului 
bucureștean de construcții. Citeva 
date „biografice" relevante : catedra 
are 36 de membri și fiecare conduce 
proiecte de diplomă ale studenților 
pentru că fiecare desfășoară in mod 
curent o bogată activitate de cerce
tare științifică. Atingem astfel un 
prim aspect fundamental și ade
seori decisiv pentru perfectionarea 
statutului proiectului de diplomă : 
conducerea proiectului se cere efec
tuată din perspectiva participării 
directe a cadrului didactic îndrumă
tor la o cercetare complexă, riguros 
organizată, pe o temă de mare în
semnătate și în a cărei soluționare 
de calitate să fie deopotrivă intere
sate atit facultatea, cit și întreprin
derea economică. Iar o asemenea 
cercetare își află, de regulă, expre
sia în statutul de contract economic. 
Așa se face că o dată cu eforturile de 
perfecționare a statutului proiectu
lui de diplomă, planul de cercetare 
și proiectare al catedrei amintite, 
desfășurat pe bază de contract eco
nomic. atinge valori remarcabile 
(comparabile cu ale unor facultăți 
sau chiar institute), iar depășirea Iui 
este constantă.

Sigur, temele de cercetare cu sta
tut de contract economic sînt teme 
complexe și de stringentă actualita
te. a căror urgență economică este 
neîndoielnică; ca atare, uneori nici 
soluționarea lor nu poate fi obținută 
Intr-un timp optim de către un sin
gur om și atunci In cadrul catedrei 
se constituie colective mixte, inter- 
disciplinare, în care sînt cuprinși in
clusiv studenți din ultimii ani. In 
felul acesta, un student preia prin 
proiectul său de diplomă răspunde
rea elaborării, a soluționării unei 
anumite părți, un „segment" din 
tema contractată, altul, partea, „seg
mentul" imediat următor și așa 
mai departe pină Ia epuizarea in 
lanț a problemei. Iar cînd dimen
siunile de timp ale acesteia nu pot

Prima proba 
de competența 

PROIECTELE DE 
DIPLOMĂ ALE 
STUDENȚILOR

fi limitate la un singur an si stu
denții absolvenți sint nevoiți să ple
ce in producție, ștafeta este prelua
tă firesc de colegii din anul imediat 
următor și fiecare dintre aceștia con
tinuă lucrarea, prin proiectul lui de 
diplomă, de la stadiu] la care s-a 
ajuns anterior pină la încheierea ei.

Ia astfel naștere un sistem de 
elaborare a proiectelor studențești 
de diplomă adecvat atit necesităților 
producției moderne, cît și exigențe
lor- specifice invățămintului supe
rior tehnic, un sistem ce conduce, ca 
un fapt de Ia sine înțeles, spre 
aplicarea in producție a tuturor idei
lor novatoare și, drept primă condi
ție, spre fundamentarea științifică a 
acestora.

De altminteri, toate aceste carac
teristici au fost pe larg relevate în 
zilele din urmă, cînd studenti ai Fa
cultății de utilaj tehnoțogic și-au 
susținut lucrările de diplomă în fața 
comisiei examinatoare nr. 1. prezi
dată de însuși șeful catedrei de uti
laje tehnologice, conf. univ. dr. ing. 
Gheorghe Pană. Panouri mari, aco
perite cu zeci de metri pătrați de 
planșe. înconjurau ca un briu sala 
de curs P 1, împodobită sărbătorește, 
și fiecare desen, fiecare calcul, lu
crate cu precizie de bijutier, concen
trau in ele săptămini de meditație, 
de studiu pe viu efectuat de fiecare 
student în intreprinderea sau pe șan
tierul unde produsul gindirii Iui 
științifico-tehnică va prinde viață 
in curind. Alături de aceste planșe, 
succesiv împrospătate cu fiecare 
student ajuns în fața comisiei, se 
înfățișează prototipurile la scară 
redusă ale unora dintre mașinile și 

instalațiile pro
iectate, adevăra
te premiere na
ționale. și nu nu
mai naționale. 
Dar ceea ce stîr- 
nește cu deose
bire admirația 
sînt argumentele 
de mai bine și 
hotărîrea stu
denților de a 
persevera în per
fecționarea ne
contenită a solu
țiilor adoptate in 
proiectele lor dei 
diplomă, de unde 
rezultă că ela
borarea proiec
telor pe teme 
de producție, a- 
lese din arsena
lul de preocu
pări stringente 
ale acesteia, are 
și un sens mai 
larg, de per
fecționare 
și autoperfecțio- 

nare, care se amplifică necontenit in 
timp. Claudiu Covei și Mihai Rogai au 
tratat in proiectul lor de diplomă 
părți dintr-un contract al catedrei 
încheiat cu Trustul antrepriză gene
rală de construcții industriale din 
Pitești : contractul este in valoare 
de 250 000 iei și are în vedere orga
nizarea tehnologică, la înalt nivel 
calitativ, a lucrărilor de nivelare, de 
săpare și de taluzare ; in acest scop, 
utilajele proiectate de studenți’ sînt 
prevăzute cu aparate și instalații 
moderne, inclusiv cu laseri, care asi
gură ritmul de lucru și calitatea pre
văzute în fiecare caz în parte. Așa 
se face că, prima intenție a tinăru- 
iui absolvent Claudiu Covei. pe care 
ne-a mărfuri sit-o imediat după sus
ținerea lucrării, este să perfecțio
neze aparatura cu laser introdusă în 
proiect, astfel incit să sporească 
gradul de automatizare a operații
lor. să accentueze calitatea lucrări
lor : proaspătul inginer Mihai Rogai 
își propune, de asemenea, să apro
fundeze în viitorul apropiat studiul, 
inclusiv economic, al utilizării grai- 
fărului. Despre intenția de a-și 
perfecționa tema proiectului de di
plomă. pe șantierele unde vor merge 
după repartizarea in producție, ne-au 
vorbit, de asemenea. Simina Lucia 
Stoica și Dan Fica. Anca Dumitru și 
Mircea Tătaru, ale căror lucrări, de 
o remarcabilă ținută, au fost bine 
apreciate.

Cu asemenea remarcabile reali
zări științifice (într-un singur an, 
Catedra de utilaje tehnologice a ob
ținut șapte brevete de invenție) și 
cu un sistem de îndrumare a proiec
telor studențești de diplomă bine 
pus la punct orice colectiv univer
sitar ar găsi aici destule motive de 
satisfacție. Ce e drept. satisfacția 
transpare curent in discuțiile cu ca
drele didactice de aici, dar ea este 
trăită in perspectiva exigențelor și 
autoexigențelor mereu mai înalte, 
singurele, după opinia interlocutori
lor noștri, care păstrează nealterată 
in timp bucuria realizărilor de față. 
Așa se face că și șeful catedrei 
și alți componenți ai ei, conducători 
de proiecte, intre care conf. univ. dr. 
ing. Petre Pătruț, conf. univ. dr ing. 
loan Bărdescu, asistent ing. Lau- 
rențiu Sirbu și șeful de lucrări dr. 
ing. Constantin Țurcanu, prodecan al 
facultății, precum și dr. ing. Mar
cel Andreescu, director al în
treprinderii de reparații din Brăi
la. beneficiară a unora din
tre proiectele studențești de di
plomă, care a ținut, tocmai de aceea, 
să fie de față la susținerea acestora, 
ne-au înfățișat pe larg nu numai 
preocupările actuale, dar și cele vii
toare legate de sporirea aportului de 
calitate al proiectelor de diplomă 
prin utilizarea mai largă a mijloa
celor modeme de calcul, care pot 
reduce pînă la jumătate actualele 
cheltuieli de timp și de mijloace fi
nanciare necesare experimentării 
diferitelor modele și prototipuri.

Identificăm în această stare de 
spirit favorabilă perfecționării ne
contenite una dintre condițiile care 
fac din întregul Institut bucureștean 
de construcții o unitate etalon în 
aprofundarea raporturilor de conlu
crare dintre învățămintul superior, 
cercetarea științifică și producție, în 
sporirea continuă a gradului de 
autofinanțare.

Mihal IORDĂNESCU
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Printr-o temeinică organizare a muncii și folosirea
la întreaga capacitate a combinelor

RITM INTENS LA RECOLTAREA GRÎULUI!

Cronica zilei
Miercuri dimineața a sosit, intr-o 

vizită in portul Constanța, nava- 
șooală poloneză „Grif". in aceeași 
zi. conducătorul marșului.- însoțit de 
un grup de ofițeri polonezi, a făcut 
vizite la primăria municipiului Con
stanța, la comandamentul marinei 
militare și la Institutul' de marină. 
La monumentul Victoriei din Con
stanța a fost depusă o coroană de 
flori din partea oaspeților.

în zorii dimineții, la capătul unei 
sole cu grîu a C.A.P. Perișor, ju
dețul Dolj, acolo unde fuseseră 
aduse de cu seară combinele — acti
vitate intensă, specifică începutului 
de zi la seceriș. Ilie Rusu. șeful sec
ției de mecanizare, supraveghea ali
mentarea combinelor cu combustibil. 
Inginerul lonuț Dobre, directorul 
S.M.A. Perișor, efectua personal re
glajul acestora, in funcție de densi
tatea și soiul griului, dind si o mină 
de ajutor la realizarea reviziilor, 
„încă de aseară am știut exact ce 
trebuie remediat la fiecare combină, 
de ce piese avem nevoie, ne spunea 
directorul. în zori, atelierul mobil a 
fost aici'cu tot ce e necesar. Cel tir- 
ziu la ora 9 intrăm în lan și termi
năm lucrul la ora 21. Combinele fi
ind puse la punct, se poate ajunge 
la o viteză de aproape 10 hectare-'.

...Seara tirziu am revenit în consi
liul agroindustrial Perișor. Afirma
ția directorului se confirmă. Față de 
viteza zilnică planificată s-au recol
tat, pe ansamblul celor șapte unități 
agricole ale consiliului. 51 hectare in 
plus.

Am consemnat această secvență 
de muncă pentru a arăta că acolo 
unde se pregătește cu răspundere 
ți competentă activitatea la seceriș 
rezultatele sînt pe măsura acestor 
preocupări. O demonstrează și fap
tul că in multe unități din județul 
Dolj vitezele zilnice de lucru sint in 
creștere de la o zi la alta. Mai ales

pe baza realizărilor din aceste u- 
nltăți, viteza zilnică la seceriș pe 
ansamblul județului a crescut de la 
10 000 hectare, cit s-a realizat dumi
nică. la aproape 15 000 ha în cursul 
zilei de miercuri. Dar pentru ca se
cerișul să se poată încheia la sfir- 
șitul acestei săptămîni, acum ar tre
bui să se recolteze cel puțin 20 000

C.A.P. Motoci erau trase pe dreapta. 
„Sint defecte și n-avem piese de 
schimb, nici la secția de mecanizare, 
și am auzit că nici la bază nu sint", 
se justifică Florea Tudor, șeful sec
ției. „Nu este adevărat. La baza de 
aprovizionare există piesele solicita
te, dar dumnealor au dormit liniștiți 
azi-noapte și au trimis mașina să le

D°ii: Exigența este necesară 
acum mai mult ca oricind

hectare pe zi. Pentru a se realiza 
insă un asemenea ritm este absolut 
obligatoriu să se acționeze cu fer
mitate pentru înlăturarea neajunsu
rilor care mai există in organizarea 
muncii, și îndeosebi în folosirea 
mijloacelor mecanice. Pentru că, 
trebuie spus, nu peste tot se acțio
nează in această campanie cu răs
punderea pe care o incumbă reali
zarea unui volum de muncă atît de 
mare. Că așa stau lucrurile o dove
desc și faptele la care ne vom referi 
in continuare.

...Deși soarele era aproape de 
cumpăna zilei, patru combine ale

ridice abia la prînz“. vine răspunsul 
inginerului Mihail Paduraru, direc
torul trustului județean de mecani
zare.

în raidul nostru am urmărit și 
modul in care se desfășoară activi
tatea de preluare a producției de 
griu în unele baze de recepție. Deși 
organele agricole au organizat ri
guros, mai bine ca in alți ani, acti
vitatea in acest sector, repartizînd 
judicios unitățile pe baze pentru 
scurtarea la maximum a distantelor 
de transport eșalonînd, totodată, și 
livrarea producției pe fiecare oră 
din zi, nu peste tot se respectă acest

program, fapt ce face ca in anumita 
perioade ale zilei timpul de descăr
care să fie prelungit. Dovada : era 
ora 17 cînd la silozul de cereale unde 
livrează unitățile agricole din zona 
Banu Mărăcine așteptau Ia descăr
cat nu mai puțin de 31 de mașini. 
„Stăm aici de aproape o oră“, ne 
spune necăjit un șofer. Urmărim la 
fața locului modul în care se Iau 
probele, se dirijează și se descarcă 
mijloacele de transport. De la intra
rea pe basculă și pînă la ieșirea din 
bază, durata medie a timpului de 
staționare al mașinii nu a depășit 20 
de minute. „Noi ne-am organizat 
munca mai bine chiar decît în alți 
ani pentru a scurta la maximum 
timpul de staționare, ne spune tova
rășa Sofia Bălan,-secretar al organi
zației de partid din cadrul bazei de 
recepție. Pînă la ora prinzului totul 
se desfășoară normal. întrucît în 
unele unități agricole combinele in
tră tirziu în lan. după ora 15 aflui- 
rea este foarte mare, fapt ce creează 
aglomerație în bază. Ultimul trans
port pe care l-am primit ieri a fost... 
la ora 12 noaptea".

Ieri dimineață devreme, comanda
mentul județean a stabilit operativ 
noi măsuri care să conducă la creșr 
terea vitezelor la seceriș In toate 
unitățile agricole din județ.

Nicolae BĂBALĂU
corespondentul „Scînteii"

Rezultate de prestigiu 
ale elevilor români

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă adresez cele mai cordiale mulțumiri, dumneavoastră șl Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, pentru felicitările și caldele urări 
transmise cu prilejul alegerii mele pa președinte al Prezidiului Comita
tului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Sint convins că relațiile prietenești, tradiționale dintre Uniunea C ’- 
muniștilor din' Iugoslavia și Partidul Comunist Român șl dintre țările 
noastre vecine se vor dezvolta cu succes șl în viitor.

Vă adresez, la rindul meu, cordiale ti tovărășești felicitări șl cele mai 
bune urări.

BOȘCO KRUNICI
Președintele 

Prezidiului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

După recoltare se trece imediat la eliberarea terenului, iar a doua zi la semănat. Așa

La cea de-a 28-a ediție a Olimpia
dei internaționale de matematică a 
elevilor, care a avut loc la Havana, 
echipa României a repurtat un deo
sebit succes, clasindu-se pe primul 
loc intre 44 de țări — cu rezultatul 
remarcabil de 250 puncte (din 252 
posibile). Celor șase elevi ce au re
prezentat culorile patriei la această 
prestigioasă competiție științifică a 
tineretului școlar li s-au conferit 
cinci premii 1 — cu punctaj maxim
— astfel : Alexandru Barcău. de la 
Liceul de matematică-fizică „Nicolae 
Bălcescu" din Craiova, Dan Nicușor 
Daniel, de la Liceul industrial ..Radu 
Negru" din Făgăraș. Andrei Moroia- 
nu, de la Liceul de matematică-fi
zică nr. 1 din București. Lltnu Sticiu, 
de la Liceul de matematică-fizică 
„Nicolae Bălcescu" din Pitești, A- 
drian Suciu, de la Liceul de mate
matică-fizică nr. 2 din Cluj-Napoca. 
Andreiu Bogdan. de la Liceul de 
matematică-fizică ..George Bacovia" 
din Bacău, a obținut premiul II.

Participarea elevilor români la cea 
de-a 19-a Olimpiadă internațională 
de chimie, desfășurată la Veszprem
— R. P. Ungară, s-a soldat cu un 
frumos succes concretizat in două 
premii intii, un premiu doi și un 
premiu trei.

Premiul intii a fost decernat ele
vilor Adrian Șalic, de la Liceul de 
matematică-fizică „Gheorghe Șincai" 
din Baia Mare, si Traian Șulea, 
de la Liceul de fllologie-istorie din 
Timișoara, iar premiul doi elevei 
Marilena Gilcă, de la Liceul indus
trial nr. 4 din Ploiești. Premiul trei 
a revenit elevului Mihai Barboiu, de 
ia Liceul de matematică-fizică „Ni
colae Bălcescu" din Craiova.

Cu acest număr de premii. Româ
nia s-a situat pe locul doi in rindul 
țărilor participante la competiție.

(Agerpres)

ADUNARE FESTIVA
cu prilejul celei de-a 43-a aniversări 

a Zilei Renașterii Poloniei
La întreprinderea „Carbochlm" din 

Cluj-Napoca a avut loc, miercuri, o 
adunare festivă organizată cu prile
jul celei de-a 43-a aniversări a Zilei 
Renașterii Poloniei.

Au luat parte reprezentanți al or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
oameni al muncii. Au fost prezenți 
membri ai Ambasadei R.P. Polone la 
București.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit tovarășul loachim 
Moga, prim-secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, care a 
relevat lupta eroică a poporului po
lonez pentru eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă, succesele obținu
te. sub conducerea Partidului Munci
toresc Unit Polonez. în construirea 
noii orinduiri sociale. Referindu-se 
la relațiile prietenești, tradiționale 
dintre România și Polonia, vorbitorul 
a subliniat rolul determinant al în- 
tîlnirilor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Wojciech

Jaruzelski in extinderea șl aprofun
darea acestor relații. în interesul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
generale a socialismului șl păcii.

A luat, de asemenea, cuvîntul am
basadorul R.P. Polone la București, 
Boguslaw Stahura, care, după ce a 
evocat principalele momente ale 
luptei maselor populare din Polonia 
pentru independență și suveranitate 
națională, împotriva dominației fas
ciste, a înfățișat realizările dobîndi- 
te de oamenii muncii din țara sa, 
sub conducerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez, în opera de con
strucție socialistă, in ridicarea nive
lului de trai material și «pirltual al 
celor ce muncesc. Vorbitorul a evi
dențiat raporturile de prietenie șl 
colaborare polono-române, subliniind 
că recenta vizită prietenească de 
lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Polonia, discuțiile rodnice purta
te cu tovarășul Wojciech Jaruzelski 
vor conduce la amplificarea relații
lor de conlucrare pe multiple planuri 
dintre ode două țări și popoare.

(Agerpres)

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R.S.F. IUGOSLAVIA

Preocupări pentru modernizarea producției

se lucrează in toate unitățile agricole din județul Olt 
Foto : Nicu Ciore!

Giurgiu: O zi de seceriș intr-un consiliu Olt

agroindustrial
Cu citeva zile In urmă. 

In rapoartele trimise jude
țului, cooperatorii din He- 
răști. județul Giurgiu, 
precizau că au obținut o 
producție medie de orz de 
5 360 kg la hectar, recoltă 
culeasă în trei zile de pe 
o suprafață de peste o mie 
de hectare.

în oea de-a treia zi de 
cînd ș-a declanșat aici 
campania griului, oamenii 
uitaseră de orz. Campania 
aoeea a fost pentru ei — 
icum ni s-a spus — o re
petiție generală, un antre- 

șnt in pregătirea cam- 
ei de amploare pentru 

recoltarea griului.
L-am însoțit lntr-una 

din zilele lui de muncă pe 
un membru al biroului co
mitetului județean de 
partid, tovarășul Constan
tin Grigorescu, căruia i-a 
fost încredințată din par
tea forului județean de 
partid răspunderea pentru 
C.U.A.S.C. Hotarele.

— Vremea este de par
tea noastră ; nu trebuie să 
pierdem o clipă din acest 
timp excelent pentru re
coltare. Departe, departe 
— numai cu binoclul le-ai 
fi observat mai bine — cî- 
teva catarge in manea în
tinsă și calmă a cîmpiei — 
■patru co«nbine._Par_ încre
menit», Și pînă să ajungem 
la fața locului toate patru 
au intrat în lanuri — spin- 
tedndu-le.

„ÎNAINTE de a-t or
ganiza PE ALȚII. SA 
NE ORGANIZĂM NOI“. 
S-au întilnit, la o oră a di
mineții, tovarășa Georgeta 
Oprea, secretar cu proble
mele agriculturii al comi
tetului județean de partid, 
Nicolae Vișa, organizator 
de partid și președinte al 
C.U.A.S.C. Hotarele, si 
Înginerul-șef al C.U.A.S.C., 
Constantin Pătrașcu. Pe loc 
și-au stabilit zonele de

muncă, în satele aparțină
toare ale oomunei, in fie
care oooperativă agricolă 
de producție.

Mai tirziu s-au reîntîl- 
nit. A fost un prilej al bi
lanțului de Ia jumătatea 
zilei. Fiecare a raportat 
(am spus bine a raportat) 
ceea ce a rezolvat și cu ce 
a rămas dator. „Este foar
te important cum ne re
partizăm și cum ne folo
sim acum forțele — ne-a 
spus la un moment 
dat tovarășa Oprea. Ce- 
rindu-Ie celor de la co
mune și sate să-și organi
zeze și folosească judicios 
forțele și timpul trebuie 
ica noi Înșine să le fim 
exemplu. Fiecare are o 
răspundere precisă. Munca 
și răspunderea colectivă au 
la bază munca și răspun
derea personală".

CONCRET, LA FATA 
LOCULUI. I-am fost um
bră, pas cu pas, tovarășu
lui Vișa, organizatorul de 
partid al C.U.A.S.C. Hota
rele. Cu o experiență bo
gată de activist de partid 
ieste, cum ne-am dat sea
ma, un om dîrz și exigent, 
plăcut șl înțeles de oei cu 
care lucrează. Acum, în 
campanie, și-a impus ri
gori pentru sine și pentru 
toți ceilalți. La prima oră 
a dimineții îl întreabă pe 
înginerul-șef al conerati- 
vei agricole din Herăști, 
tovarășul Vîlciu State 
(specialist tînăr, dinamic, 
cu pasiune pentru profe
siunea aleasă), dacă a dat 
certificat de a Intra în 
brazdă pentru cele zece 
combine. „Din zece com
bine am respins trei. 
Le-am verificat turația, 
grătarul, sitele. Nu cores
pundeau. Remedierile le 
facem din mers".

Organizatorul de partid 
își spune gîndurile. „Să 
obținem viteze cit mai 
mari la recoltare, dar în

nici un caz în dauna cali
tății. Să nu risipim nici un 
bob". O deviză da muncă. 
El o spune. Cum o apli
că ? Era încredințat și s-a 
convins că mecanizatorii 
lucrau de nota 10. Că in- 
ginerul-șef stăpînea des
fășurarea campaniei. Pe 
drumul dintre tarlale i-a 
■cerut la un moment dat 
șoferului să oprească. 
I-am înțeles ceva mai tir
ziu intențiile. A coborit 
din mașină și a început să 
adune, din colbul drumu
lui bob cu bob, boabe de 
grîu. Cum le aduna în 
palmă îl vedeam crispîn- 
du-se : „Ne batem joc de 
muncă. O risipim". Și por
nind de la acea constatare 
a început să verifice fie
care remorcă cu însemnul 
„bun pentru cereale", să 
stea de vorbă cu fiecare 
tractorist, explicîndu-i cum 
și în ce fel poate și tre
buie să fie prevenită ri
sipa.

A oprit toate remorcile 
care duceau grîu spre bază 
sau magazii. Fiecăreia i-a 
găsit o pricină, un loc ne
etanș. Și a avut cuvinte 
aspre pentru președintele 
C.A.P.-ului, pentru econo
mistă, care stăteau la um
bră în ghereta cîntarului 
de la magazia cooperativei.

DILEMA ORGANIZA
TORULUI DE PARTID. 
Am străbătut în lung șf-n 
lat unitățile agricole ale 
C.U.A.S.C.-ului Hotarele. 
Am fost la Herăști, la Va
lea Dragului, la Greaca. 
Peste tot se arată produc
ții bune, frumoase. Pe la 
ora 4 după-amiază îi sur
prindem pe mecanizatorii 
„gloriști" Constantin Ene 
și Constantin Dogaru în- 
cheindu-și ultima cursă pe 
cele 400 de hectare de griu 
din tarlaua Militaru. Orga
nizatorul de partid fi feli
cită. Ene spune că pînă Ia 
acea oră a umplut 12 bun-

căre și că mai umple cî- 
teva pînă la inserare, dar 
întreabă cite buncăre tre
buie să umple într-o zi 
pentru a primi prima de 
100 de lei ? Organizatorul 
de partid — adică cel în
trebat — ridică din umeri. 
Intîlnindu-1 pe o altă solă 
pe maistrul mecanic Ale
xandru Burghelea’ secre
tarul organizației de bază 
din S.M.A., n-a fost nici 
el în stare să răspundă în
trebării.

Reglementările legale 
privind stimularea meca
nizatorilor pentru rezultate 
deosebite sînt clare. Cei 
care trebuie să le aplice 
nu le cunosc. Păcat.

PE CÎNTAR : APROXI
MAȚIILE ? Peste tot pe 
unde am umblat griul 
s-a arătat curat, foarte 
frumos, cu spicul pînă la 
parbrizul mașinii.

Tovarășa Oprea 11 În
treabă pe inginerul-șef 
al C.A.P. Herăști cu cit 
Încheie producția la grîu ? 
Omul spune : „4 500". Se
cretara comitetului jude
țean de partid — om al lo
cului — îl privește pe Vil- 
ciu neîncrezătoare. Acesta 
se coreotează : „4 600". Se
cretara comitetului jude
țean de partid insistă. 11 
întreabă direct la un mo
ment dat : „Spune, State, 
la conferința, organizației 
comunale de partid ce 
angajament ți-ai luat ? 
Amintește-ți. Spune". Sta
te argumentează ....co
eficienți de siguranță... 
riscuri...". Și în cele din 
urmă spune : „Contați 
pentru 4 990, de kilograme 
griu la hectar".

— Prag mic pînă la 
5 000. Dacă eliminați risipa 
îl treceți.

Tn aceste zile se clntă- 
rește griul, și sigur ce! de 
la Herăști vor trece pra
gul...

C. MORARU

Combinele recoltează 
ultimele suprafețe

în județul Olt. în numai șase zile 
de seceriș, griul a fost recoltat de 
pe 80 la sută din suprafața cultivată. 
De altfel, în numeroase unități din 
consiliile agroindustriale Ianca, 
Izbiceni, Rusănești, Vișina, Vlădila, 
Dobroșloveni, secerișul griului s-a 
încheiat, forțele din aceste unități 
fiind acum dirijate în sprijinul ve
cinilor. '

—■ La Găneasa am început recol
tarea griului puțin mai tirziu, ma
turarea culturilor fiind mai înceată 
— ne relata Constantin Răchită, pre
ședintele consiliului agroindustrial 
Găneasa. însă coacerea a fost explo
zivă, așa că a trebuit să ne organi
zăm astfel incit, spre a evita pier
derile, să grăbim secerișul, depă
șind chiar 8 hectare pe combină. 
Burfăoară, ieri aveam recoltate doar 
3 000 hectare din cele 5 820 hectare 
cultivate pe ansamblul consiliului 
agroindustrial. Astăzi sperăm însă 
să depășim 4 000 hectare, astfel că 
joi să finalizăm lucrarea in toate 
unitățile. Ește drept, beneficiem și 
de sprijinuLconsiliului agroindustrial 
învecinat, Dobrosloveni, care ne-a 
trimis în ajutor 50 de combine.

La cooperativa agricolă Piatra 
Olt, inginera Angela Mincă, șef 
de fermă, ne preciza că cele 8 
combine, organizate in patru module 
de lucru, au intrat în brazdă cu 
puțin înainte de ora 9 și nu vor 
părăsi lanul pînă la ora 21, cînd 
boabele încep să se umezească, 
strîngînd împreună, ca și în ziua 
precedentă, în jur de 70 hectare. La 
cooperativele agricole Osica de Sus, 
Birza și altele ritmul secerișului a 
putut fi intensificat prin preluarea 
din mers a recoltei în cuplurile de 
remorci.

Buna organizare a transportului, 
folosirea judicioasă a mijloacelor au 
asigurat realizarea zilnică a mai 
multor transporturi de către același 
cuplu. Astfel că între recoltarea boa
belor din lan și depozitarea acestora 
în baze nu există, practic, alt de
calaj decît cel necesar deplasării e- 
fective a mijloacelor de transport.

Mihal GRIGOROȘCUȚA
corespondentul „Scînteii"

TIMIȘOARA : Volum sporit 
de piese și subansamble 

recondiționate
Colectivul întreprinderii de re

parații auto Timișoara a dobîndit 
o valoroasă experiență în acțiunea 
de recuperare, recondiționare și 
refoloslre a pieselor, subansamble- 
lor și a altor materiale utilizate în 
procesul tehnologic de reparare ă 
autovehiculelor. în secții și atelie
re au fost organizate locuri de 
muncă specializate pentru efectua
rea recondiționărilor, urmărirea 
acestei activități făcindu-se acum 
cu ajutorul calculatorului electro
nic. în ultima vreme, specialiștii 
si muncitorii de înaltă calificare 
din unitate au conceput noi tehno
logii și utilaje pentru lărgirea ga
mei de piese și subansamble re
condiționate. Este vorba, intre al
tele, de tehnologia si utilajele afe
rente nentru superfinisat și echili
brat dinamic arbori cotiți. Genera
lizate în toate unitățile centralei 
industriale de reparații auto, aces
tea au determinat introducerea în 
circuitul economic a circa 2 500 
arbori cotiți motor anual și econo
misirea unei cantități de 20 tone 
oțel înalt aliat. în prezent, ponde
rea reperelor și subansamblelor 
refolosibile a ajuns la 70 la sută 
din volumul total de piese și ma
teriale utilizate de întreprindere, 
colectivul muncitoresc de aici fiind 
hotărît să amplifice în continuare 
această activitate. (Cezar Ioana).

Modernizarea șl extinderea ca
pacităților de producție se înscriu 
printre preocupările majore în in
dustria constructoare de mașini din 
Iugoslavia. Un exemplu în acest 
sens îl oferă efortul ce va fi făcut 
în această direcție de întreprinde
rea constructoare de mașini din 
Krușevaț in vederea ridicării in
dicilor cantitativi și calitativi ai 
producției. Astfel, după cum infor
mează agenția Taniug, unitatea in
dustrială menționată va utiliza in 
acest an 13 miliarde de dinari pen
tru extinderea și modernizarea 
capacităților de producție. între
prinderea din Krușevaț realizează

R.P. BULGARIA

„Operațiunea
Pornind de la faptul că sistemele 

de dirijare a mașinilor-unelte sînt 
determinante pentru calitatea și 
precizia funcționării lor. specialiș
tii întreprinderii de tehnică de 
calcul din Plovdiv își axează acti
vitatea de recuperare a utilajelor 
vechi pe dotarea lor cu sisteme de 
dirijare moderne. După o activi
tate susținută de proiectare, a în
ceput realizarea unor sisteme prin 
care mașini-unelte de producție 
mai veche funcționează după prin
cipii și cu precizia unora noi. în

R.P.D. COREEANĂ

anual peste 1 500 de echipamente 
grele, partidpind și la exporturile 
iugoslave.

Unui asemenea proces, chemat 
să ducă la ridicarea indicilor can
titativi și calitativi ai producției, 
va fi supusă și Fabrica de mașini- 
unelte din localitatea Secani. Fon
durile destinate lucrărilor prevăzu
te a fi realizate la acest obiectiv 
industrial se ridică la 1,5 miliarde 
dinari. Proiectul de Înnoire va fi 
finalizat in 1989. Producția între
prinderii se va dubla, o parte din 
mașimle-unelte urmînd a fi li
vrate și la export.

recuperare"
secțiile întreprinderii pot fi vâzute 
tot mai des strunguri, freze și alte 
mașini-unelte asistate de roboți sau 
incluse in linii flexibile automate.

Practica demonstrează că recupe
rarea și „întinerirea" tehnicii 
vechi sint mult mai avantajoase 
din punct de vedere economic 
decît proiectarea și producerea de 
mașini-unelte pentru domenii de 
activitate industrială unde se pot 
utiliza și modele de echipamente 
mai vechi.

In producție - oțeluri de înaltă calitate

t V
20.00 Telejurnal20,15 Viața economică
20,30 Congresul al IX-lea al .P.C.R. — 

Congresul marilor înnoiri • Agri
cultura — ramură de bază a economiei țării. Documentar (color)

80,45 Lumea minunată a muzicii (color)
21,10 Mari actori, mari regizori. Amza 

Pellea21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO—PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 15 IULIE

Extragerea I : 23 9 7 43 20 4
Extragerea b Il-a : 16 27 12 33 1 25 
Fond total de cîștiguri : 742 302 lei. 

din care 80 527 lei report Ia catego
ria 1.

Dezvoltarea in ritm accelerat a 
industriei metalurgice reprezintă 
unul dintre obiectivele majore ale 
economiei R.P.D. Coreene în etapa 
actuală. în vederea realizării, pînă 
la sfîrșitul actualului deceniu, a 
unei producții anuale de oțel de 15 
milioane tone și de 1,5 milioane 
tone metale neferoase, au fost a- 
doptate o serie de măsuri speciale, 
între care extinderea unităților de 
extracție a minereului, moderniza

R.S. CEHOSLOVACĂ

rea și extinderea complexelor de 
prelucrare, inclusiv construirea de 
noi furnale.

în cadrul combinatelor siderurgi
ce Hwang-he, Chollima. Songjin și 
altele se introduc noi tehnologii și 
se Înlocuiesc instalațiile vechi cu 
altele de mare productivitate. S-a 
trecut deja la producția de oteluri 
de înaltă calitate, necesare atit in
dustriei proprii, cit și pentru ex
port.

Măsuri pe linia extinderii automatizării
tn cadrul procesului de valorifi

care in economia națională a celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, in R.S. Cehoslovacă se dez
voltă electronica și automatizarea 
producției. In prezent, in R.S. Ce
hoslovaci se produce o gamă fn- 
țreagă de micro și minicalculatoare 
electronice, inclusiv procesoare mi
croprogramate și instalații perife
rice aferente.

Unul dintre domeniile cu per
spectivele cele mai largi este acela 
al robotizării, ca parte componentă 
a programului de automatizare a 
producției. In cadrul actualului 
plan cincinal se prevede punerea 
in funcțiune a unui număr de 13 000 
de roboți și manipulatoare indus
trialei De asemenea, se va extinde 
producția de sisteme tehnologice 
automatizate și de alte instalații 
complexe de automatizare

* ACTUALITATEA SPORTIVĂ ........

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 iulie, ora 21 — 19 iulie, ora 21. în țară : Vremea va fi în ge
neral instabilă, cu cerul temporar noroi

teatre
• Opera Română (ÎS 18 57, in foaier) : 
Recital de canto — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 11 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dialoguri 
— 18.
• Teatrul Mlo (14 70 81. în Rotonda scriitorilor din Cișmlgiu) : Anotimp 
de aur — spectacol de sunet și lu
mină — 31.
• Teatru! „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Studio) : Propllee & Orhidee 
— 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Ml se pare 
că mă-nsor — 19 ; (grădina Boema) : 
Artiștii și Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mană" (13 13 00) > Pa sub cetini la 
Izvoare — 18.
• Teatrul avreleso de stat (20 39 70) t 
Etros Saga — 18,30. 

în vestul, centruil si nordul tării, unde 
vor cădea ploi locale ce vor fi mai 
ales sub formă de aversă, însoțite și 
de descărcări electrice. In celelalte re
giuni, vremea va fi predominant frumoasă, cu cerul variabil și vor cădea 
averse izolate. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat,- cu intensificări tre
cătoare în sud-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 gra
de, izolat mai coborîte în depresiuni,

• Teatru! „Țăndărică" (15 23 77. la 
grădina de vară Salonul păpușii) : 
bana șl Leul — 9,30 ; (la Teatrul de 
păpuși Herăstrău) : Hai copil la Joc 
— 18.30.

cinema
• Cuibul de viespi j GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,1.5; 13,30; 15,45; 18; 20.• Pistruiatul (III) : UNION (13 49 04)
- 9; 11.• Pistruiatul (I-II)! MUNCA (21 50 97)
- 15; 18.• O Ei la București j DRUMUL 
SĂRII (3128 13) - 15; 17; 19.» Haiducii lui Șaptecai : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17,15; 19,15.
• Liceenii : POPULAR (351517) — 
15; 17; 19.
• Misterele Bucureștilor : ARTA 
(21 31 86) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Răpirea fecioarelor : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19.
• Un om pe șosea : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — fl; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 

iar maximele între 20 șl 30 grade, mai 
ridicate în a doua parte a intervalului 
în sudul țării. In București : Vremea 
va fi predominant frumoasă, cu cerul 
variabil, favorabil aversei de ploaie 
după-amiaza, la începutul Intervalului. 
Vînt slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor oscila între 16 șl 18 
grade, iar cele maxime între 27 șl 30 
grade.

• Program special pentru copii -ți ti
neret ; DOINA (15 63 84) — 8,45; 11,30; 
12,45; 14,15; 17; 19.30.• Mari regizori, mari actori : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.• Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15-, 13.30; 15,45; 18: 20.
• Cucoana Chirita : COSMOS
(27 54 95) — 91 11; 13; 15,15; 17,30; 
19,30.
• Medalion Alain Delon j PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
(0 Bomboane sărate t VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Jandarmul și jandarmerițele : 
STUDIO (59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15.30; 17,30; 19,30, COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17 { 19.
• O farsă pentru cuscru î MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• șatra t FLACĂRA (20 33 40) — 15; 
17; 19.
• Locuri în inimă î GRĂDINA PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21,15.
» Gheața verde t GRADINA ARTA 
(21 31 86) — 21.

UNIVERSIADA '87
A început regata de canotaj academic, toate echipajele 

noastre feminine calificîndu-se în finale
La baza nautică „Jarun" au început 

miercuri întrecerile competiției de 
canotaj academic, care reunește 
circa 500 de sportivi și sportive din 
29 de țări, cu 150 da echipaje. Prin
tre favoriții acestei pasionante re
gate se numără și componenții lotu
rilor României, care, încă din prima 
zi. și-au etalat valoarea, cistigind 
seriile respective și calificîndu-se 
astfel direct in finale.

în primele curse eu fost angajate 
echipajele feminine, care s-au impus 
categoric prin Marioara Popescu, la 
schif simplu, la schif dublu eu rame 
prin Mihaela Armășescu și Adriana 
Cheiariu șl la schif 4 cu vîsle, pre
cum și Maria Sava, la schif simplu, 
categ. ușoară.

In ziua a treia a concursului de 
atletism, proba feminină de arunca
rea greutății a revenit sportivei so
vietica Natalia Llsovskaia, cu 20,15 
m, in timp ce Livia Meheș (Româ
nia) s-a situat pe locul’4, cu 19,28 m.

Concurind in seriile probei da 
100 m garduri, proaspăta campioană 
a heptatlonului, Liliana Năstase, s-a 
clasat pe locul I in cursa in care a 
luat startul, cu 13”34/100, obținind 
calificarea în finală. Pentru finala 
probei de 800 m a-a calificat și 
Mitica Junghiata.

★
în concursul de atletism din ca

drul Jocurilor mondiale universitare 
de vară de la Zagreb, sprinterul 
american Lee McRae a cîstisat proba 
de 100 m, cu timpul de 10”07/100 
(nou record al Universiadei), iar 
coechipiera sa Gwendolyn Torrence 
s-a situat pe primul loc în cursa si
milară feminină, cu ll”09/100. în 
proba feminină de săritură in Înăl
țime, medalia de aur a fost obținută 
de sportiva bulgară Svetlana Isaeva, 
cu 1.95 m, iar în cea de 10 000 m 
prima a trecut linia de sosire Patty 
Murray (S.U.A.) — 33’ll”26/100.

Competiția de scrimă s-a încheiat 
cu proba de spadă pe echipe, în fi
nala căreia selecționata Italiei a În
vins cu 9—5 formația Canadei.

La concursul de sărituri in apă, 
proba feminină de trambulină — 
3 m a fost cîștigată de Li Qiaoxian 
(R.P. Chineză), cu un total de 524,97 
puncte.

După șapte zile de Întreceri, in 
clasamentul pe medalii al Univer
siadei conduoe echipa U.R.S.S., cu 15 
de aur, 18 argint șl 11 de bronz, ur
mată de S.U.A. — 13—11—12, Româ
nia — 13—10—8, Italia — 8—6—6, 
Ungaria — 4—2—5, R.P. Chineză — 
3—6—9, Marea Britanic — 3—0—3, 
Olanda — 2—9—6, Japonia — 2—1—3, 
Bulgaria — 2—0—1, R.F. Germania — 
1—I—2 etc.

PENTATLON MODERN : Victorie 
a reprezentativei noastre 

la Campionatele Internaționale ale României
Cea de-a 29-a ediție a Campiona

telor internaționale de pentatlon 
modern ale României s-a Încheiat 
miercuri in Capitală cu victoria re
prezentativei României — 15 452
puncte, urmată de Franța 15 378 p. 
Polonia — 15 175 p. Italia — 14 810 
p, U.R.S.S. — 14 567 p. România ju
niori — 14 493 p.

în clasamentul individual, primul 
loc a fost ocupat de Igor Okolev

★
ȘAH. Turneul interzonal de șah da 

la Suboțita a fost cîștigat la egalita
te de marii maeștri Short, Speelmann 
(ambii Anglia). Sax (Ungaria), toți 
cu 10,5 puncte, care s-au șl calificat 
pentru turneul candidaților la titlul 
mondial. Pe locurile următoare s-au 
clasat Tal (U.R.S.S.) și Ribli (Unga
ria) — 10 puncte. Rodriguez (Cuba)
— 8.5 puncte. Marianovicl (Iugosla
via) — 8 puncta, Smislov (U.R.S.S.)
— 7,5 puncte etc.

CICLISM. Etapa a 14-a a Turneu
lui ciclist al Franței : Pau-Ardiden 
s-a încheiat cu victoria rutierului 
norvegian Dag Lauritzen, cronome
trat pe 166 km cu timpul de 5h 14’28”.

Lider al clasamentului general se 
menține Charles Mottet (Franța).

Irlandezul Stephen Roche, despre 

(U.R.S.S.) — 5 501 puncte, pe locu
rile următoare sitaindu-se Miroslav 
Jazzula (Polonia) — 5 427 p și Lu
cian Țintea (România A) — 5 418 p.

Ultima probă, cea de cros, desfă
șurată in parcul I.O.R., a fost câști
gată de Igor Okolev — 1237 p. ur
mat de Marian Gheorghe (România 
A) — 1 228 p și Serghei Biriukov 
(U.R.S.S.) — 1 210 p.

♦
care la un moment dat se credea că 
a abandonat (în urma unei buscula
de in etapa a 12-a), a ajuns totuși în 
timpul regulamentar admis pentru 
închiderea etapei șl deci continuă 
cursa.

AUTOMOBILISM. Competiția au
tomobilistică „Raliul Noii Zeelande", 
probă contînd pentru campionatul 
mondial de raliuri, s-a încheiat la 
Auckland cu victoria pilotului aus
triac Franz Wittman („Lancia-Del
ta"). urmat la 47 secunde de suede
zul Kennet Erikson (,',Volkswagen").

în clasamentul general al campio
natului mondial se menține lider 
finlandezul Juha Kankkunen, cu 72 
puncte, secundat de compatriotul său 
Markku Alen — 60 puncte.



GENEVA SOFIA

Miting al prieteniei intre tineretul român 
și tineretul bulgar

GENEVA 15 (Agerpres). — Me- 
■ajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, adresat celei de-a VII-a 
sesiuni a Conferinței 
Unite pentru Comerț șl 
(U.N.C.T.A.D.-VII) de la 
fost difuzat ca document 
sesiunii. Documentul 
evaluare de amplă perspectivă a si
tuației economiei mondiale și conți
ne propuneri concrete privind regle
mentarea marilor probleme cu care 
se confruntă omenirea, in primul

Națiunilor 
Dezvoltare 
Geneva a 
oficial al 

cuprinde o

rînd soluționarea globală a datoriei 
externe, relansarea cooperării eco
nomice multilaterale pentru a se 
asigura o evoluție mai stabilă și mai 
echitabilă a economiei mondiale și 
promovarea progresului economic și 
social al țărilor în curs de dez
voltare.

Mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu a fost primit cu 
un viu interes de participanți, ca o 
contribuție de o deosebită valoare 
la lucrările conferinței.

Încheierea dezbaterilor generale

în cadruil vizitei pe care o între
prinde in R.P. Bulgaria, delegația 
Uniunii Tineretului Comunist, con
dusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.. a 
avut loc, la Sofia, un miting de 
prietenie între tineretul român și ti
neretul bulgar.

S-a relevat dorința comună a 
Uniunii Tineretului Comunist și a 
Uniunii Tineretului Comunist Dimi- 
trovist (U.T.C.D.) de a acționa și in 
viitor in direcția extinderii și diver
sificării relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre U.T.C. și U.T.C.D., 
dintre tinerii celor două țări. Ca o 
contribuție specifică la dezvoltarea

cooperării româno-bulgare pe multi
ple planuri. Participanții la miting 
au adresat tineretului din țările bal
canice apelul de a-și uni forțele in 
lupta pentru transformarea acestei 
regiuni, a continentului nostru într-o 
zonă a păcii, a bunei vecinătăți și 
colaborării reciproc avantajoase, lip
sită de arme nucleare si chimice.

Cu prilejul vizitei a fost convenit 
programul de colaborare bilaterală 
între U.T.C. și U.T.C.D. pentru pe
rioada 1987—1990.

delegația U.T.C. s-a întîlnit cu ti
neri, cadre ale U.T.C.D., de la obiec- 
" economice, șodal-culturale și de 
___ .1__și Praveț.

(Agerpres)

tive, economice, social 
învațămînt din Sofia

GENEVA 15 (Agerpres) — în ca
drul celei de-a VII-a sesiuni a Con
ferinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
care se desfășoară Ia Geneva, s-au 
încheiat dezbaterile generale. în ul
timele intervenții s-a subliniat nece
sitatea unor acțiuni ferme din par
tea tuturor statelor vizînd soluțio
narea problemei datoriei externe și 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

Ministrul sovietic al comerțului 
exterior, B. I. Aristov, a arătat că 
U.R.S.S. se pronunță pentru restruc
turarea relațiilor economice mon
diale pe o bază echitabilă și demo
cratică, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale. Pro
blema dezarmării, a arătat vorbi
torul. este strins legată de cea a 
dezvoltării. înfăptuirea dezarmării 
ar permite ca uriașele fonduri iro
site pe înarmări să fie alocate în 
scopul dezvoltării. Referi ndu-se la 
datoriile externe ale țărilor în 
curs de dezvoltare, reprezentantul 
U.R.S.S. a propus rezolvarea acestora 
astfel incit interesele dezvoltării so- 
cial-economice ale acestor state să 
nu fie afectate.

Țările subdezvoltate se află în cea 
mai gravă criză de la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial, a spus 
primul ministru al Republicii Zim
babwe, Robert Mugabe. Relevind 
imensa povară pe care o reprezintă 
datoriile externe, el a avertizat că 
în politica lor statele industrializate 
nu țin cont de necesitățile de dezvol
tare ale țărilor lumii a treia, urmă
rind recuperarea împrumuturilor. De 
aceea, a spus el. U.N.C.T.A.D. 
trebuie să stimuleze toate energiile 
diverselor sisteme economice în sluj
ba aspirațiilor de progres ale țărilor 
în curs de dezvoltare.

în condițiile interdependențelor 
crescinde dintre economiile nationa-

le. este neîndoielnic că progresul ță
rilor în curs de dezvoltare are o in
fluență tot mai mare asupra perspec
tivelor economice ale statelor indus
trializate și revitalizării economiei 
mondiale în ansamblul ei — a arătat 
reprezentantul Chinei, vicepremierul 
Consiliului de Stat. Tian Jiyun. El 
a subliniat că soluția la problemele 
dezvoltării se găsește în instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Șeful delegației iugoslave. Ibrahim 
TabakOvici, membru al guvernului, a 
spus că. în prezent, se impune mai 
mult ca oricînd o acțiune la nivel in
ternațional pentru a se rezolva pro
blemele generate de creșterea dato
riei externe a țărilor în curs de dez
voltare, precum și pentru ameliora
rea sistemului prin care 
zată asistenta financiară 
voi tare.

Ministrul comerțului
Etiopiei, Tadesse Gelere-Kidan. a re
levat. că este necesară ameliorarea 
sistemelor monetar, comercial și fi
nanciar. in scopul stimulării creșterii 
economice printr-o cooperare mul
tilaterală.

Președintele Republicii Populare 
Congo, Denis Sassou Nguesso. a ară
tat că actuala criză prelungită pe 
care o traversează economia mon
dială are asupra țărilor în curs de 
dezvoltare repercusiuni deosebit de 
grave, printre acestea numărindu-se 
datoria crescîndă. o tot mai mare de
pendentă de tehnologiile de vîrf im
portate, șomajul în creștere si înrău
tățirea condițiilor de viață ale popu
lației.

Lucrările sesiunii U.N.C.T.A.D. 
continuă pe comitete de lucru, axate 
pe ajutorul pentru dezvoltare, ma
teriile prime, comerțul internațional 
și problemele țărilor celor mai puțin 
dezvoltate.

este canali- 
pentru dez-

exterior al

ITALIA

formării noului
ROMA 15 (Agerpres). — Premie

rul desemnat al Italiei, Giovanni 
Goria, a început, miercuri, consul
tările în vederea formării noului gu
vern, in urma alegerilor legislative 
anticipate desfășurate în zilele de 14 
și 15 iunie.

După cum informează agenția 
ANSA. Goria s-a întîlnit cu 
grupurile democrat-creștine din Se
nat , și Camera Deputaților. După 
consultările cu grupurile partidelor 
politioe reprezentate în parlament, 
premierul desemnat va avea între-

guvern
principalelorvederi cu conducătorii 

formațiuni politice italiene. El s-a 
întîlnit deja cu liderii propriului său 
partid — democrat-creștin.

într-o conferință de presă, Gio
vanni Goria a declarat că aceste 
consultări vor avea ca obiectiv să 
obțină „elementele fundamentale de 
disponibilitate" din partea partide
lor pentru alcătuirea guvernului. El 
și-a manifestat optimismul in acest 
sens. Consultările ar urma să se în
cheie vineri.

Continuă eforturile pentru 
o reglementare pașnică 

in America Centrală
MANAGUA 15 (Agerpres). — în- 

tr-o declarație făcută la Managua, 
unde a sosit într-o vizită oficială, 
ministrul guatemalez al relațiilor ex
terne, Mario Quinones, a precizat că 
obiectivul turneului său prin regiune 
este sondarea guvernelor- centro- 
americane în legătură cu posibilita
tea creării unui mecanism regional 
de consultări în problemele Americii 
Centrale, care să preceadă Confe
rința centro-americană Ia nivel înalt 
de la Ciudad de Guatemala, din 6—7 
august.

El s-a referit la posibilitatea con
vocării pină la data conferinței la 
nivel înalt a unor 1-euniuni ale mi
niștrilor relațiilor externe din Ame
rica Centrală, care să conducă la de
pășirea divergentelor care persistă 
în pozițiile guvernelor centro-ameri- 
cane privitor la unele detalii din 
planul de pace în America Centrală 
propus de Costa Rica.

MANAGUA 15 (Agerpres). — în- 
tr-o declarație, făcută la Managua, 
ministrul nicaraguan al relațiilor ex
terne, Miguel d’Escoto, a reafirmat 
necesitatea ca „Grupul de la Conta- 
dora“ să ia parte activă la „orice în- 
tîlnire regională care s-ar desfășura 
înaintea Conferinței la nivel înalt 
centro-americane de la Ciudad de 
Guatemala, din 6—7 august, consa
crată’ continuării eforturilor de pace 
în America Centrală".

AFGANISTAN

SUB PRESIUNEA OPOZIȚIEI
Prelungirea unilaterală 

a încetării focului
Tentative de „renovare" a imaginii

regimului dictatorial sud-coreean

ORIENTUL MIJLOCIU
• Luări de poziție în sprijinul unei conferințe 

internaționale de pace
BEIJING 15 (Agerpres). — R. P. 

Chineză sprijină ideea convocării 
unei conferințe Internaționale pri
vind Orientul Mijlociu, sub auspi
ciile O.N.U.. în vederea reglementă
rii cuprinzătoare si echitabile a aces
tei proKleme — a declarat un pur
tător de cuvînt al M.A.E. al R. P. 
Chineze, citat de China Nouă. La o 
conferință de presă organizată la 
Beijing, el a subliniat că. după pă
rerea guvernului R. P. Chineze, la 
o astfel de conferință au dreptul să 
participe, pe baze egale, toate păr
țile interesate, inclusiv Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei.

RIAD 15 (Agerpres). — Secretarul 
general al Ligii Arabe. Chedli Klibi, 
a declarat că vizita întreprinsă în 
Arabia Saudită reprezintă încheierea 
unei prime etape din cadrul turneu
lui întreprins în regiune cu scopul 
examinării situației actuale din lu
mea arabă. într-o declarație făcută 
agenției saudite de presă Saudi Presș 
Agency, el a arătat că discuțiile 
avute cu liderii țărilor vizitate ca
pătă o importantă specială in împre
jurările actuale. Klibi a precizat că 
va continua dialogul cu regele Fahd 
al Arabiei Saudite în probleme pri
vind, in mod deosebit, eforturile 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
în direcția soluționării conflictului 
dintre Iran și Irak. De asemenea, 
vor fi examinate căile de convocare 
a unei conferințe arabe la nivel înalt. 
Arabia Saudită fiind tara care s-a 
oferit să găzduiască o astfel de reu
niune.

ABU DHABI 15 (Agerpres). — Mi
nistrul saudit de externe, prințul 
Saud Al-Faysal, a declarat că țara

sa este gata să găzduiască conferința 
arabă la nivel inalt și că pregătiri in 
acest sens sint. în curs de desfășu
rare în Arabia Saudită. într-o decla
rație făcută la Abu Dhabi, el a a- 
dăugat că intîlnirea poate avea loc 
de îndată ce va fi realizat un con
sens intre toate părțile interesate, in 
special privind problema palestinia
nă, conflictul dintre Iran si Irak, cri
za libaneză.

LONDRA 15 (Agerpres). — La 
Londra au avut loc. miercuri, con
vorbiri între ‘primul ministru brita
nic. Margaret Thatcher, si regele 
Hassan al II-lea al Marocului, aflat 
în vizită în Marea Britanie. Au fost 
examinate probleme privind convo
carea unei conferințe internaționale 
în problema Orientului Mijlociu și 
căile menite să favorizeze realizarea 
de progrese pentru organizarea1 unei- 
astfel de reuniuni. Părțile, relevă 
agenția KUNA. sprijină ideea parti
cipării la conferință a țărilor mem
bre permanente ale Consiliului de 
Securitate al O.N.U. și a tuturor 
părților direct interesate în proble
mele regiunii.

MADRID 15 (Agerpres). — Primul 
ministru al Spaniei, Felipe Gonzalez, 
a declarat că țara sa sprijină ideea 
convocării unei conferințe interna
ționale de pace în Orientul Mijlociu 
cu participarea Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.), infor
mează agenția Taniug.

Gonzalez a făcut această declarație 
în cadrul convorbirilor ne care le-a 
avut, la Palatul Moncloa, cu șeful 
Departamentului Politic al O.E.P., 
Farouk Khaddoumi, aflat într-țO vi
zită oficială la Madrid.

• Evoluția situației din Liban

★
GENEVA 15 (Agerpres). — „Gru

pul celor 77“ a prezentat celei de-a 
VII-a sesiuni a Conferinței Națiu
nilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare (U.N.C.T.A.D.-VII) un docu
ment de lucru în care se subliniază 
că toate statele din lume au dreptul 
să adopte sistemul politic si social- 
economic pe care îl consideră cel 
mai adecvat pentru dezvoltarea lor 
— relatează agenția EFE.

în document se apreciază că ac
tualul context economic se caracte
rizează printr-o creștere economică 
lentă, rate înalte ale dobînzilor. uti
lizări inadecvate a unor investiții, 
un înalt protectionism, scăderea pre
turilor materiilor prime. Țările dez
voltate. ale căror economii exercită 
o mare influentă asupra situației e- 
conomice mondiale, trebuie să asi
gure un climat mai favorabil crește
rii economice si dezvoltării expor
turilor țărilor în curs de dezvoltare.

Documentul subliniază că sesiunea

★

de la Geneva a U.N.C.T.A.D.-VII ar 
trebui să ducă la o mai mare flexi
bilitate în acordarea de credite des
tinate dezvoltării statelor sărace. în 
același timp, se arată că asistăm la 
o inversare a termenilor procesului 
de dezvoltare prin aceea că țările 
în curs de dezvoltare s-au transfor
mat în exportatori de capital spre 
tarile dezvoltate.

Situația economică actuală — se 
apreciază în continuare în document 
— este agravată și de criza dato
riilor externe. „Grupul celor 77“ 
consideră că sumele ce se acordă 
sub formă de împrumut pentru stin
gerea datoriilor lor externe sint foar
te mici, fiind necesară o suplimen
tare a fondurilor destinate celor mal 
sărace țări.

Țările industrializate — se arată 
în încheiere — au obligația de a 
sprijini țările în curs de dezvoltare 
în eforturile lor de a depăși actuala 
criză.

SEUL 15 (Agerpres). — Demon
strațiile antidicratoriale care au 
zguduit regimul represiv din Coreea 
de Sud au determinat cercurile con
ducătoare să procedeze Ia . o serie de 
manevre menite să schimbe imagi
nea' pe care o au colaboratorii dic
taturii in ochii populației. După re
manierea guvernamentală efectuată 
de Chun Du Hwan. cînd au fost în
lăturați cei mai compromiși membri 
ai cabinetului de la Seul, este anun
țată acum, de către Roh Tae Wu, 
liderul partidului de guvernămînt — 
creat, la timpul său, tocmai pentru 
a sprijini dictatura — o „curățire" 
a partidului. S-a făcut cunoscută — 
după cum relatează agenția T.A.S.S. 
— eliminarea unora dintre cele mal 
odioase figuri de generali șt politi
cieni, care au susținut acapararea 
prin forță și teroare a puterii de că
tre Chun Du Hwan. Printre aceștia 
se numără secretarul general al 
Partidului Justiției Democratice și 
alți șase membri ai comitetului său 
de conducere.

în ceea ce îl privește pe el însuși, 
Roh Tae Wu pretinde acum că ar 
avea păreri diferite de ale lui Chun 
și că ar fi și el de acord cu înfăp
tuirea de transformări democratice. 
Se încearcă astfel, printr-o onerație 
estetică, să se răspundă criticilor se
vere ale opoziției și să se acrediteze 
ideea că noii veniți în partidul de 
guvernămînt ar fi „neutri", neavînd 
vreo legătură cu acțiunile sîngeroa- 
se ale dictaturii.

denunțat caracterul paliativ al mă
surilor anunțate de autoritățile sud- 
coreene cu privire la eliberarea de- 
ținuților politici. Arătînd că demo
crația nu se poate înfăptui prin ma
nevre de culise și măsuri de înșe
lare a maselor populare, declarația 
C.R.P.P. subliniază că este necesară 
eliberarea neintîrziată a tuturor mi- 
litanților pentru democrație din Co
reea de Sud — relatează agenția 
A.C.T.C.

KABUL 15 (Agerpres). — Intr-un 
discurs radiotelevizat, secretarul ge
neral al C.C. al Partidului Democra
tic al Poporului din Afganistan, Na- 
jibullah. a anunțat prelungirea, de 
către conducerea țării, a încetării 
unilaterale a focului pentru încă 
șase luni. mcepînd de la 15 iulie 
1987 pină la 15 ianuarie 1988.

Armata afgană — a precizat el — 
nu va întreprinde nici un fel de ac
țiune dacă partea opusă va respecta 
încetarea focului. Totodată. Najibul- 
lah a făcut propuneri concrete pen
tru formarea unui guvern de coaliție 
cu participarea reprezentanților opo
ziției. în cadrul procesului de re
conciliere.

BEIRUT 15 (Agerpres). — în 
sudul Libanului au continuat, și 
miercuri, ciocnirile între milițiile 
așa-zisei „Armate a Libanului de 
Sud" — creată și finanțată de Israel 
— și luptătorii libanezi din rezis
tență. Agenția KUNA informează că 
au fost înregistrate schimburi de 
focuri cu arme de diferite calibre., 
în aceeași zi. avioane de luptă 
israeliene au efectuat noi zboruri de 
recunoaștere asupra orașului Saida 
și a taberelor de refugiați palesti
nieni din apropierea acestuia.

Pe de altă parte, postul de radio 
Beirut a anunțat că în orașul Tripoli 
din nordul țării a avut loc o pu
ternică explozie, soldată cu uciderea

sau rănirea a cel puțin 40 de per
soane. Deflagrația a declanșat un 
incendiu și a avariat mal multe 
imobile.

BEIRUT 15 (Agerpres). — Minis
trul libanez de finanțe. Camille Cha- 
moun. a prezentat primului minis
tru. Selim Al-Hoss. un plan de re
dresare a dificilei situații interne pe 
plan financiar, datorată în principal 
devalorizării monedei naționale, a 
cărei paritate în raport cu dole--l 
S.U.A. era la sfîrșitul săptămînii 
cute de 189 la 1. Acest fapt a de. 
minat autoritățile să sisteze orice 
operațiuni bancare sau de bursă. în 
încercarea de a opri diminuarea si 
mai mult a valorii lirei libaneze.

Se
re
din

PHENIAN 15 (Agerpres), — 
cretariatul Comitetului pentru 
unificarea pașnică a patriei 
R. P. D. Coreeană a dat publicității, 
la Phenian, o declarație în care este
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grecia: Larg curent de opinie împotriva
bazelor militare străine
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ÎNTÎLNIRE. La sediul C.C. al 
P.C.U.S. a avut loc o întîlnire cu 
conducători ai mijloacelor de in
formare în masă și ai uniunilor 
de creație — transmite agenția 
T.A.S.S. Participanții au efectuat 
un schimb de opinii privind pro
bleme ale creșterii continue a ro
lului presei și radioteleviziunli in 
procesul de restructurare, în înde
plinirea sarcinilor stabilite de 
plenara din iunie 1987 a C.C. al 
P.C.U.S. Secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, a 
rostit o cuvîntare.

ACORDURI CHINO—VEST-GER- 
MANE. Cu prilejul vizitei la Bei
jing a cancelarului R.F. Germania, 
Helmut Kohl, între departamente’ 
chineze specializate în diferite do
menii ale producției și exportului 
de echipamente și tehnologie mo
dernă și companii similare vest- 
germane au fost semnate o eerie 
de acorduri de cooperare. La sem
narea documentelor au fost pre- 
zenți premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze. Zhao Ziyang. și 
cancelarul vest-german — relatea
ză agenția China Nouă.

CONVORBIRI BULGARO-ELE- 
NE. La Sofia au avut loc, miercuri, 
convorbiri între Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, și Andreas Pa- 
pandreu, primul ministru al Gre
ciei, sosit în aceeași zi într-o vi
zită oficială în Bulgaria. S-a pro
cedat la un schimb de păreri asupra 
problemelor internaționale actuale, 
situației din Balcani si stadiului și 
perspectivelor relațiilor bilaterale 
— relatează agenția B.T.A.

LA MOSCOVA a fost dată pu
blicității o hotărine a C.C. al 
P.C.U.S. cu privire la situația eco
logică dintr-o serie de regiuni și 
centre industriale ale U.R.S.S. în 
care se relevă răspunderile ce re
vin organelor de partid, de stat și 
eoonomioe pentru preîntâmpinarea 
poluării mediului și crearea de 
procese tehnologice fără reziduuri 
poluante — relatează agenția 
T.A.S.S. Apreciind ca inadmisibile 
abaterile de la normele de protec
ția mediului, hotărîrea cere luarea 
de măsuri adecvate pentru asigu
rarea însănătoșirii ecologice a zo
nelor poluate.

PROTEST. La Panmunjon a 
avut loc o nouă ședință a Comi
siei militare, de armistițiu clin Co
reea, la cererea R. P. D. Coreene 
— transmite agenția A.C.T.C. Cu 
acest prilej, reprezentantul părții 
R.P.D.C. a protestat energic in le
gătură cu introducerea ilegală de 
către partea sud-coreeană în zona 
demilitarizată a unor noi piese de 
armament greu, elicoptere, tancuri 
și vehicule blindate, acțiune care 
duce la sporirea încordării în zona 
menționată — relevă agenția de 
știri a R. P. D. Coreene.

PROBLEMA CIPRIOTA. Pre
ședintele Ciprului, Spyros Kypria- 
nou, și-a încheiat vizita oficială 
efectuată la Madrid, unde a confe
rit cu primul ministru al Spaniei, 
Felipe Gonzalez. în cursul convor
birilor, Spyros Kyprianou a subli
niat necesitatea convocării unei 
conferințe internaționale privind 
Ciprul, apreciind că aoeasta este 
singura cale pentru reglementarea 
conflictului din insulă.

PIAȚA COMUNA A ADRESAT 
UN APEL către cinci dintre cele 
mai bogate țări ale comunității, 
chemîndu-le să-și ooordoneze po
liticile bugetare pentru a contribui 
la majorarea ratei generale de 
creștere a economiei C.E.E. Ape
lul respectiv a fost lansat în 
urma reuniunii miniștrilor de fi
nanțe ai „celor 12“ către Marea 
Britanie. Danemarca. R.F. Germa

nia. Franța și Luxemburg. Aceștia 
au apreciat că în acest an ritmul 
de creștere economică al C.E.E. va 
slăbi și șomajul se va menține la 
12 Ia sută din totalul forței de 
muncă active.

ADUNAREA NAȚIONALA CON
STITUANTA A BRAZILIEI a în
ceput dezbaterea primului proiect 
integrat al noii constituții a țării. 
Este vorba despre sintetizarea tex
tului a 501 articole și a peste cinci 
-'i de amendamente într-o formă 

x ă și clară.
SITUAȚIA DIN SURINAM. Ar

mata surinameză a dejucat o ope
rațiune de destabilizare a situației 
politioe interne declanșată de for
țele mercenare contrarevoluționare 
in regiunea de sud a tării — re
latează agenția Prensa Latina, ci
tând o depeșă oficială a agenției 
surinameze de știri SNA. în 
cursul schimburilor de focuri, care 
au avut loc in zona localităților 
Patamacca și Mbengotape, au fost 
uciși 30 de mercenari.

EXPLOZII. Peste 50 de persoane 
au fost ucise și aproximativ 100 au 
fost rănite în urma a două explo
zii care au avut loc marți seara în 
centrul orașului pakistanez Ka
rachi. Prima explozie a fost cau
zată de o bombă plasată într-un 
automobil și s-a produs în apro
piere de un bazar. Cea de-a doua 
a fost înregistrată chiar in interio
rul bazarului.

I
I

Problema statutului! bazelor mili
tare americane pe teritoriul tării 
©reocupă în măsură crescîndă deopo- 
trivă cercurile politice, ca si cercurile 
largi ale opiniei publice din Grecia, 
©e măsură ce se apropie data expi
rării înțelegerii în virtutea căreia au 
fost instalate aceste baze. Se știe că 
pornind de la considerentul că pre
zenta bazelor „constituie o știrbire 
a independentei si suveranității na
ționale". printr-un acord încheiat cu 
S.U.A. guvernul grec a limitat. încă 
cu doi ani în urmă, menținerea lor 
pină la 31 decembrie 1988. Recent, 
guvernul si-a reafirmat atașamentul 
fată de aranjamentul existent. în vir
tutea căruia S.U.A. vor trebui să-și 
retragă cele patru baze în termen 
de 17 luni de la expirarea acordu
lui. In același timp, premierul An
dreas Papandreu a făcut cunoscut 
că. in cazul în care S.U.A. vor dori 
aă-si mențină în continuare bazele, 
in tară va fi organizat un referen
dum. pentru ca poporul să decidă 
dacă acceptă sau nu prezenta aces
tora în viitor. Este, fără îndoială, o 
hotărire Importantă, cunoscut fiind 
că masele populare din tară s-au 
pronunțat si se pronunță oonstant 
pentru înlăturarea instalațiilor mili
tare străine.

Reacția S.U.A. nu a tntîrziat. mi
nistrul apărării. Caspar Weinberger, 
incercind să acrediteze ideea că ba
zele americane ar fi de „o importan
tă vitală nu numai pentru N.A.T.O.. 
ci si pentru securitatea Greciei", a- 
sertiune fată de care purtătorul de 
cuvînt al guvernului elen a ținut 
Imediat să ia atitudine, cu preciza
rea că hotărîrea privind organizarea 
referendumului „cămine fermă". în
tre timp, secretarul de stat al S.U.A.. 
George Schultz. întilnindu-se la 
Reykjavik în timpul recentului Con
siliu ministerial al N.A.T.O. cu mi
nistrul de externe al Greciei. Caro- 
Jos Papoulias. a adresat în mod o- 
ficial cererea de a se purta trata
tive în vederea prelungirii prezen
tei bazelor americane. La rindul 'ău. 
arătînd că „negocierile vor fi difi
cile". șeful diplomației elene a- 
rată că ele vor avea ca punct de 
plecare „interesele naționale rezul- 
tînd dintr-un echilibru în Marea 
Egee si în raportul de forte în re
giune".

Asa cum s-a precizat de către sur
sele autorizate elene, in lumina fap
tului că la expirarea actualului acord 
bazele americane din Grecia nu vor 
mai exista din punct de vedere ju
ridic. negocierile vor debuta „de la 

zero", cu alte cuvinte, ca si cum 
bazele n-ar fi existat niciodată. A- 
ceasta înseamnă — a precizat pre
mierul Papandreu — că Grecia va 
decide ceea ce dorește si ceea ce 
poate să accepte. In cazul că cele 
două părți nu vor ajunge la o în
țelegere. bazele urmează să fie re
trase. iar -dacă se vor realiza anu
mite „aranjamente" un acord nu va 
fi semnat înaintea rezultatelor refe
rendumului care vor fi decisive.

Poziția Greciei a devenit și mai 
fermă în ultimele zile, cînd guver
nul elen a fost acuzat de către 
S.U.A. că „ar întreține contacte cu 
organizații teroriste" — act apreciat 
de către cercurile politice si pre
sa din Grecia aa fără precedent și 
nepermis în relațiile dintre state. 
Considerind că această acuzație, care 
se adaugă altor acțiuni jignitoare din 
©artea unor cercuri oficiale din 
S.U.A.. se înscrie în cadrul „presiu
nilor si șantajului" menite să for
țeze guvernul grec să cedeze în pro
blema bazelor, premierul grec a ce
rut administrației americane să re
tracteze în mod public afirmațiile 
respective si a avertizat că. în caz 
contrar, tara sa nu va semna nici 
un fel de aoord cu privire la aces
te baze. In același sens, ministrul de 
externe a respins aa „incalificabile" 
învinuirile aduse Atenei.

Toate aceste evoluții s-au împle
tit cu ostilitatea crescîndă a mase
lor populare față de prezenta mi
litară străină în tară, ceea ce și-a 
găsit o nouă si viguroasă confir
mare cu prilejul marelui mars al pă
cii pe ruta „Maraton — Atena" și 
a altor zeci de acțiuni similare, des
fășurate recent in capitală si la Pi
reu. sub deviza : „Afară cu bazele 
morții !“. în apelul adresat guver
nului de participanții la mitingul cu 
care s-au încheiat. în centrul Ate
nei. aceste manifestații populare, s-a 
dat glas convingerii că interesele na
ționale ale Greciei pot fi apărate și 
promovate nu cu ajutorul bazelor 
străine, ci „în cadrul păcii si coope
rării Internationale. într-o lume ce 
respectă rezoluțiile Națiunilor Uni
te. Actul final de Ia Helsinki și lo
gica impusă de epoca nucleară".

în virtutea acestei logici, peste 50 
de localități și regiuni ale țării au 
fost proclamate zone libere de arma 
atomică. In ultimele zile, pe harta 
Greciei a apărut o nouă asemenea 
zonă — a 52-a — și anume insula 
Samos, decizia in acest sens a auto
rităților locale fiind salutată de fi
guri reprezentative ale vieții parla

mentare și sindicale, precum și de 
exponenți de frunte ai mișcării pen
tru pace.

Concomitent, guvernul elen sl-a 
reiterat poziția privind necesitatea 
înlăturării rachetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa. O acțiune 
importantă în acest sens a consti- 
tuit-o apelul pe care premierul grec, 
împreună cu șefii de stat sau gu
vern ai grupului „celor sase țări 
pentru pace si dezarmare" (din care 
mai fac parte Mexic. Argentina. Sue
dia. India si Tanzania), l-a adresat 
Statelor Unite si Uniunii Sovietice de 
a-si intensifica eforturile pentru a 
nu se pierde ocazia favorabilă de a 
se încheia un acord privind retra
gerea și distrugerea rachetelor cu 
rază medie de acțiune de pe con
tinentul nostru, considerat Ca un 
Prim și important pas spre elimi
narea generală a armelor nucleare. 
Luînd cuvintul la televiziune cu a- 
oest prilej, premierul elen a îndem
nat. în același timp, țările vest-eu- 
rapene membre ale N.A.T.O. „să-și 
depășească îndoielile" si să accepte 
„dubla opțiune zero" privind retra
gerea rachetelor cu rază scurtă și 
medie de acțiune de pe continent, 
„contribuind, astfel, la realizarea 
unui acord între cele două mari pu
teri".

Se cuvine, de asemenea, a releva 
hotărîrea, de zilele trecute, a gu
vernului elen de a interzice trecerea 
prin apele teritoriale naționale și 
ancorarea într-un port din Peloponez 
a două submarine nucleare america
ne. Această hotărire,a fost motivată 
prin nerespectarea de către S.U.A. a 
prevederilor de bază care reglemen
tează astfel de activități, inclusiv 
notificarea prealabilă și garantarea 
faptului că nu există nici un pericol 
de contaminare radioactivă.

In același spirit, oficialitățile ele
ne si-au reafirmat sprijinul pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
fără arme atomice, a păcii si colabo
rării. considerind că popoarele bal
canice. alături de toate celelalte po
poare europene, au datoria să ac
ționeze pentru eliberarea continen
tului de pericolul nuclear. Iar luările 
de poziție oficiale din ultimul timp, 
ca și acțiunile mișcării pentru pace 
din Grecia se constituie într-un 
exemplu al modului concret în care 
este înțeleasă această îndatorire ce 
revine tuturor țărilor și popoarelor 
continentului.

Al. CAMPEANU

Datoria externă — o povară tot mai grea 
pentru țările în curs de dezvoltare

Un raport al O.E.C.D. relevă că volumul datoriei externe al 
acestei categorii de țări a ajuns la 1 065 miliarde dolari

PARIS 15 (Agerpres). — Potrivit 
datelor raportului privind economia 
mondială în 1986, alcătuit sub auspi
ciile Organizației pentru Cooperare 
Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.), 
dat publicității la sediul din Paris, 
in anul trecut datoria externă a ță
rilor în curs de dezvoltare a conti
nuat să crească, ajungînd la 1 065 mi
liarde dolari, față de 974 miliarde 
dolari în 1985 și 887 miliarde în 1984, 
transmite agenția KUNA. Creșterea 
este atribuită în mai mică mă
sură datoriilor contractate, deoarece 
fluxul de capital spre țările lumii 
a treia s-a redus cu aproximativ 15 
la sută în 1986.

Reuniunea Comitetului pentru Eliberare al O.U.A.
DAR ES SALAAM 15 (Agerpres). 

— în orașul tanzanian Arusha se 
desfășoară reuniunea Comitetului 
pentru Eliberare al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.) care dis
cută o serie de probleme în lumina 
necesității ca țările africane să a- 
corde un mai mare ajutor mișcărilor 
de eliberare națională de pe conti
nent.

Inaugurînd lucrările, vice-premie- 
rul și ministrul apărării naționale al 
Tanzaniei, Salim Ahmed Salim, a

PUPA 1NTILNIREA DE LA DAKAR

Rasiștii sud-africani încearcă să împiedice 
orice contacte cu A.N.C.

PRETORIA 15 (Agerpres). — Re
centa întîlnire de la Dakar dintre 
reprezentanții comunității albe din 
R.S.A. și membri ai Congresului 
Național African, organizație inter
zisă în Africa de Sud, a provocat o 
vie nemulțumire autorităților de la 
Pretoria, care se tem că asemenea 
contacte ar putea duce la găsirea 
unor căi de rezolvare a situației din

ABU DHABI 15 (Agerpres). — 
îmbunătățirea situației schimburilor 
mondiale și rezolvarea problemei 
datoriei externe ar putea contribui 
la salvarea vieții a milioane de oa
meni din țările în curs de dezvoltare 
— se arată într-un comunicat al 
F.A.O., difuzat la Abu Dhabi. Efor
turile acestor state, dependente de 
producția agricolă, de a transpune 
în practică planurile lor de dezvol
tare rurală au fost împiedicate de 
povara datoriei lor externe și de po
liticile protecționiste aplicate de ță
rile dezvoltate, apreciază directorul 
general al F.A.O., Edouard Saouma, 
în comunicatul menționat.

afirmat că numai sancțiunile econo
mice vor putea determina regimul 
ramst din Africa de Sud să accepte 
dialogul în scopul desființării apart
heidului, cerind Comitetului de Eli
berare al O.U.A. ' să elaboreze căile 
de eliminare a obstacolelor care 
stau în calea adoptării și aplicării 
acestora. Aceasta, a spus el. deoa
rece țările africane insele trebuie să 
dea dovadă că sint gata să ia măsu
rile pe care le cer altor țări în lupta 
împotriva crimei de apartheid.

țară șl ar constitui deci o amenin
țare directă la adresa regimului ra
sist, transmit agențiile de presă. 
Pentru a preintimpina orice fel de 
astfel de întilniri, partizanii apart
heidului studiază posibilitatea inter
zicerii prin lege a oricăror contacte 
între albi și reprezentanții A.N.C., 
relevă ziarul „The Citizen", apro
piat cercurilor guvernamentale de la 
Pretoria.

„Somnul rațiunii..."
In timp ce, la Lyon, 

procesul criminalului 
nazist Klaus ''Barbie a 
luat sfirșit, șeful zbi
rilor Gestapo-ului din 
acest oraș primindu-și 
binemeritata pedeap
să maximă posibilă in 
Franța — condamna
rea pe viață — cercu
rile democratice din 
R.F.G. marchează un 
eveniment de tristă a- 
ducere aminte, din a- 
ceeași dorință de a nu 
lăsa ca valul uitării să 
se aștearnă peste fă
rădelegile hitleris- 
mului.

...Cu 50 de ani in 
urmă, la 19 iulie 1937, 
se deschidea la Miin- 
cheh, din inițiativa 
lui Goebbels, șeful 
serviciilor de propa
gandă ale partidului 
național socialist, ex
poziția „Arta deca
dentă". Sub acest 
nume erau desemnate 
opere de autentică vi
brație artistică ale a- 
celor pictori care fie 
că nu erau de „origine 
ariană", fie că refuzau 
să se conformeze ce
rințelor propagandei 
naziste. „Expoziția — 
scrie săptămânalul 
vest-german „Die Zeit" 
— marca punctul cul
minant al măsurilor a- 
doptate de naziști îm
potriva artei". Opere
le a nu mai puțin de 
112 artiști plastici — 
printre care Paul 
Klee, Kokoschka, Kan
dinsky, Chagall — au 
fost catalogate drept 
creații „degenerate", 
care, chipurile, reflec

tau „capitolul final al 
dezintegrării culturii 
ultimelor decenii". Ca
pitol final pentru că 
înainte renumite mu
zee germane fuse
seră golite de picturi, 
sculpturi, desene ale 
unor vestiți artiști ; 
unele din ele fuseseră 
vindute la licitații in 
străinătate, dar cele
lalte au fost pur și 
simplu nimicite, dis
truse — fie pentru că 
autorii lor nu conve
neau prin „originea et
nică", fie pentru că a- 
veau ca mesaj și șu- 
biect nu cultul răz
boiului, nu „suprao
mul teutonic", ci dra
gostea de pace, de 
frumos, de adevăr.

Cu patru ani mai 
înainte, regimul nazist 
aruncase pradă focu
lui, in autodafă-uri, 
cărțile unor vestiți 
autori germani și stră
ini — de la Heine la 
Thomas Mann. „Cînd 
aud de cultură îmi 
vine să trag cu revol
verul" : au rămas ce
lebre cuvintele căpe
teniei naziste Herman 
Goring, de altfel marc 
jefuitor de tablouri și 
alte obiecte de artă, 
din toate țările vre
melnic ocupate. Ura 
fanatică a naziștilor 
se revărsa. astfel, 
nu numai asupra atâ
tor oameni nevinovați, 
ci și asupra artei, in- 
trecind, prin noianul 
de monstruozități co
mise și pe acest plan, 
cel mal negru capitol 
din istoria omenirii.

...A trecut o jumă
tate de secol de la în
cercarea lui Hitler, 
Goebbels, Goring et 
Co. de a izgoni din artă 
pe cei care nu înțele
geau să abdice de la 
demnitatea actului ar
tistic. Pe atunci. Hi
tler și ceilalți vorbeau 
cu emfază de „impe
riul nazist de o mie 
de ani". La mai puțin 
de un deceniu insă, de 
acest „imperiu" avea 
să se aleagă praful și 
pulberea, iar promo
torii săi aveau să dis
pară in cotloanele în
tunecate ale istoriei, tn 
schimb, artiștii huliți 
și ostracizați de odi
nioară, care, de altfel, 
nu-și pierduseră nici
odată aureola în res
tul lumii, sint astăzi 
mai prețuiți decit ni
ciodată.

„Somnul născător de 
monștri al rațiunii" a 
fost din fericire scurt. 
Tocmai pentru ca a- 
cest capitol atit de 
scurt, dar atit de tra
gic, din istoria omeni
rii să nu fie dat uită
rii evocarea unor mo
mente ca rușinoasa 
expoziție de acum o 
jumătate de secol se 
constituie intr-un 'pri
lej de învățăminte 
pentru prezent și vi
itor șl, totodată, in
tr-un îndemn la vigi
lență pentru ca nici
odată ororile nazis
mului să nu se mai 
repete. Niciodată.

P. STANCESCU
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