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„In întreaga activitate politico-educativă de for
mare a omului nou trebuie să punem pe prim plan 
dezvoltarea patriotismului revoluționar socialist, a dra
gostei față de patrie, a răspunderii și atașamentului 
față de popor, față de cuceririle sale revoluționare, a 
hotărîrii de a lupta și munci pentru făurirea socia
lismului și comunismului, pentru ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și spirituale a poporului, pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare, a independenței și 
suveranității României".

NICOLAE CEAUȘESCU

ENERGETICE
o

racordate neîntîrziat
la circuitul productiv!

Ritm de lucru susținut, în continuă creștere, calitate ireproșabilă la toate 
lucrările executate - iată cerințele prioritare puse în prezent în fața constructorilor 
și montorilor de pe șantierele noilor termocentrale.

Asigurarea energiei necesare funcționării in bune condiții a economiei na
ționale impune ca, pretutindeni pe șantierele din sectorul energetic, să se ia 
măsuri ferme pentru respectarea și chiar devansarea termenelor de punere în 
funcțiune a noilor capacități de producție. Este vorba de o sarcină profesională 
de importanță majoră, deosebit de complexă, care va putea fi înfăptuită cu succes 
numai printr-o temeinică organizare a muncii pe fiecare șantier și o permanentă 
conlucrare între factorii cu răspunderi directe în acest domeniu.

in ce măsură aceste exigențe sînt înțelese și respectate ? Ce probleme trebuie 
urgent rezolvate și de cine depinde soluționarea lor ? lată cîteva din întrebările 
care formează subiectul anchetei întreprinse pe două șantiere energetice.
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C.E.T. HOLBOCA

Ritmul de lucru poate spori
în urmă cu un an, la în

treprinderea electrocentrale 
Iași a intrat în exploatare 
primul grup energetic de 
50 MW de la termocentrala 
Holboca. Acum, acesta 
funcționează, la parametrii 
normali și ar fi trebuit să 
se afle in producție și cel 
de-al doilea grup energetic. 
Termenul de punere in 
funcțiune a fost insă depă
șit, iar pe șantier se înre
gistrează serioase restanțe, 
determinate în principal de 
nelivrarea unor utilaje și 
instalații. Ce este de făcut ? 
Ce trebuie întreprins pen
tru redresarea situației ac
tuale ?

Beneficiarul și-a supli
mentat forțele pentru a 
participa alături de montori 
și electricieni la grăbirea 
lucrărilor, extinzind astfel 
experiența acumulată la 
execuția primului grup.

...La cazane, activitate 
susținută, in „foc continuu1*.  
Pentru a scurta durata de 
montaj a fost aplicată cu 
bune rezultate metoda pre- 
asamblării la sol a unor u- 
tilaje.

— Cîștigul de timp nu 
este totuși vizibil, mențio
nează ing. Dorin Nichifor, 
din cadrul brigăzii de mon
taj cazane. Lipsa unor ele
mente ne determină să in- 
trerupem lucrul și să-1 con
tinuăm în altă parte. De 
pildă, la montarea acționă
rii clapeților am lăsat 
branșamentul nefinalizat și 
ne vom reintoarce la acest 
punct <je lucru cind vom 
primi toate piesele necesa
re. Timpul ciștigat la unele 
operații îl irosim nejustifi
cat datorită acestor lipsuri.

La rindul său. ing. Mihai 
Petrovici, de la lotul de in
stalare a cablurilor, ne-a 
furnizat un exemplu și mai

la

edificator de încetinire ne
dorită a ritmului de lucru.

— Conducerea brigăzii 
noastre electrice, ne-a spus 
interlocutorul, are posibi
litatea să dubleze sau chiar 
să tripleze forța de muncă 
pe șantier. Nu dispunem 
însă de cablurile de 6 kV 
cu care să facem legătijfa 
între transformatorii de 
servicii interne și stațiile 
aferente grupului nr. 2 Așa 
că. neavînd aceste cabluri, 
lucrăm pe șantier cu mai 
putini electricieni, si nici 
aceștia nu execută opera
ții de bază, care să contri
buie la scurtarea termenu
lui de punere în funcțiune 
a grupului.

Si așa. dintr-un motiv 
sau altul, ritmul actual de 
lucru pe șantierul termo
centralei Holboca nu este 
nici la nivelul posibilități
lor si nici al cerințelor.

— Pe șantier se depun 
eforturi stăruitoare pentru 
urgentarea lucrărilor si 
efectuarea lor de calitate, 
tine să precizeze ing. Petru

Miler, director adjunct al 
întreprinderii electrooen- 
trale Iași. Sintem însă în
grijorați de faptul că nu 
le putem finaliza deoarece 
lipsesc o serie de utilaje si 
instalații, cele mai mari 
restante * înregistrîndu-le 
întreprinderea ..Vulcan1* 
București, principalul nos
tru furnizor. Cîteva mari 
grupe de echipamente, ins
talații si materiale sint 
cele care ne țin ne loc sau 
fac oa ritmurile de lucru să 
fie necorespunzătoare : uti
lajele si instalațiile pentru 
cazan (circa 70 de tone res
tante pentru circuitele de 
înaltă presiune si tempe
ratură). aparatele de mă
sură, control si reglaje 
(circa 500 de bucăți), cablu
rile de 6 kV (aproximativ 
2 000 metri), vata minerală 
si tabla zincată subțire 
(circa 500 tone si, respec
tiv. 400 tone).

Livrarea integrală a ma
terialelor și instalațiilor 
contractate condiționează, 
prin urmare, punerea în 
funcțiune a celui de-al 
doilea gr..p energetic. Ape
lul se adresează atît între
prinderii „Vulcan11, cit și 
altor unități, printre care : 
„Republica1* București și 
întreprinderea de țevi din 
Roman, care trebuie să a- 
sigure diferite tipodimen- 
siuni de țevi și conducte ; 
întreprinderea de utilaj 
tehnologic din Bistrița- 
Năsăud. care are restanțe 
în livrarea furniturilor 
pentru electrofiltre și ben
zile Redler.

Acum, în această perioa
dă, se cere din partea tu- 
tilror furnizorilor mențio
nați, cît și a altora o ma
ximă concentrare pentru a 
finaliza și expedia pe șan
tier în cel mai scurt timp 
echipamentele și materia
lele restante, astfel incit 
noua capacitate energetică 
de la termocentrala Holbo- 
ca — Iași să intre în func
țiune neintirziat.

Manele CORCACI
corespondentul „Scînteii"

C.E.T. DROBETA-TURNU SEVERIN :

care n-a fost
„Scînteia**  nr.
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Baia Mare — pe verticala modernelor construcții 
de locuințe pentru oamenii muncii

Foto : S. Cristian
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Intre adevărurile fundamentale 
ale istoriei 
de seamă 
atașament 
patria lor, puternicul simțămînt al 
legăturii cu glia străbună, al apar
tenenței la un spațiu inconfundabil, 
asupra cărora ei și-au pus nepieri
tor pecetea modului lor de a gîndi, 
de a simți, de a fi. în atare vii 
și permanente simțăminte își află 
explicația însăși dăinuirea neîn
treruptă în vatra strămoșească, 
faptul că nici un fel de vitregii cu 
care i-au încercat vremurile nu au 
reușit să-i smulgă din aceste locuri 
în care au adinei rădăcini. Iubirea 
de patrie a fost izvorul nesecat de 
tărie din care poporul român a 
sorbit curajul de a se împotrivi 
unor uriașe oștiri cotropitoare, pră
vălite asupra cuprinsului dacic. 
Dragostea de patrie a fost acea 
inepuizabilă resursă de energie 
care le-a dat românilor puterea de 
a clădi și reclădi așezările distruse 
de invazii, de a înălța mereu țara 
în măreție și frumusețe. Simțămîn- 
tul adînc al datoriei față de pa
trie a întărit inimile, a oțelit cu
getele, a însuflețit conștiințele, a 
dat poporului și marilor săi condu
cători tăria de a nu dezarma în 
fața greutăților, de a-și înzeci ener
giile, biruindu-le.

în glorioasa epocă pe care o 
străbate astăzi țara, epocă inaugu
rată de Congresul al IX-lea al 
partidului, patriotismul, păstrînd 
caracteristici ce i-au fost proprii 
dintotdeauna, a dobindit temeiuri 
și trăsături noi, în consonanță cu 
noile realități, din societatea româ
nească, cu inaltele idealuri ce gu
vernează acum lucrarea poporului 
român, liber, singur stăpin pe 
soarta sg, cu noul statut al omului 
zilelor noastre, făurar conștient al 
prezentului și viitorului patriei. Ca 
și în toate celelalte domenii ale 
teoriei și practicii operei de făurire 
a noii orinduiri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adus contribu
ții de rhare valoare principială și 
practică la clarificarea caracteris
ticilor și imbogățirea conținutului

X__________________________________

noastre naționale, la loc 
se situează profundul 
al românilor față de

conceptului patriotismului. în acest 
sens, încă Ia primul Congres al 
educației politice și culturii socia
liste, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a formulat o amplă, larg cuprinză
toare definiție a patriotismului so
cialist, dezvoltată și îmbogățită 
ulterior, cu deosebire in magistrala 
expunere rostită la Plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie
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în această privință 
cuvine remarcat faptul că, 
înrâurirea gîndirii novatoa- 
cutezătoare a tovarășului 

s-a scris în 
carte de 

înlăturîndu-se

1982. O definiție a cărei piatră 
unghiulară o reprezintă strinsa le
gătură 
muncii 
marea 
riri de a prelua și duce mai depar
te ștafeta înfăptuirilor, a idealuri
lor celor ce ne-au premers, de a 
păstra și îmbogăți moștenirea 
rămasă de la ei.

în viziunea secretarului 
ral al 
Nicolae 
seamnă 
trecutul 
întreaga lor măreție eroică — lupta 
și sacrificiile înaintașilor pentru 
păstrarea ființei de neam și limbii 
străbune, pentru dreptul poporului 
român de a fi și a rămine el însuși, 
de a-și croi de sine stătător făgașul

dintre cinstirea profundă a 
și luptei înaintașilor și asu- 
conștientă a înaltei îndato-

gene- 
partidului, tovarășul 

Ceaușescu, a fi patriot în- 
a prețui ca lumina ochilor 
național, a înțelege — în

istoriei sale.
se 
sub 
re.
Nicolae Ceaușescu, 
acești ani o adevărată 
istorie a patriei, 
atitudinile dogmatice, nihiliste care 
duseseră ani în șir la subaprecierea 
unor momente și' personalități de 
seamă ale trecutului nostru, Ia 
ignorarea unor remarcabile reali
zări materiale și spirituale ale 
înaintașilor. Avem un trecut cu 
care ne putem mindri, de-a lungul 
îndelungatei sale istorii poporul 
român fiind în aceste părți ale 
lumii un factordeprogres.de afir
mare a unor înalte principii moral- 
politice — sublinia secretarul 
general al partidului. A cunoaște 
deci trecutul eroic, a simți mereu 
aproape de inimă gîndurile și sim
țămintele din care s-au nutrit atitea 
fapte eroice, a fi mîndru de apar
tenența la un popor neîngenun
cheat de vicisitudinile timpurilor, 
cu o importantă contribuție la 
sporirea patrimoniului de bunuri, 
valori și frumuseți ale umanității 
este o datorie supremă de con
știință pentru fiecare dintre noi, 
cei de astăzi. După cum tot o da
torie de conștiință o constituie cu
noașterea și prețuirea mărețe
lor înfăptuiri ale anilor socia
lismului, cu deosebire din „Epoca 
Nicolae Ceaușescu11, strălucită 
ilustrare a forței de creație a Unui 
popor liber, ce-și făurește de sine 
stătător prezentul demn, socialist, 
viitorul de aur, comunist.

A fi patriot astăzi înseamnă însă, 
totodată, a 
înaintașilor 
pe măsura 
obiective pe
acum țara. Cu alte cuvinte, înseam
nă. mai presus de orice, muncă te
meinică sub semnul înaltei răspun
deri pentru țara aflată acum în
tr-un moment hotărâtor al istoriei 
sale ; înseamnă contribuție plină 
de abnegație și dăruire la sporirea

da răspuns faptelor 
prin fapte de muncă 
acestora, a mărețelor 

care și le propune

(Continuare in pag. a V-a)

Cu fiecare fruct
Ni s-au urcat grădinile-n priviri 
Să-și laude puterile mutate 
Din anotimpul primei înfloriri 
în fructele acestei veri bogate.

Ni s-au urcat ca un copil ștrengar 
Cu hohote de liniște și floare 
Cinstindu-și pomii ca-ntr-un calendar 
Cu fiecare fruct — o sărbătoare.

Și logodindu-și veșnicia fructei 
Cu virsta noastră simplă, trecătoare, 
Grădinile din suflete ne sînt
Și primăveri, și toamne viitoare.

Teofil BÂLAJ
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O zi și o noapte prin lanurile
de porumb ale Călărașiului
urmărind stropii de apă care ajung sau ar trebui

să ajungă la rădăcina plantelor

Izvoare 
mereu 

proaspete
In multiseculara lor 

existență, cultura și arta 
noastră au fost Întotdeauna 
o creație pentru cei mulți. 
Celebrul Testament al 
Văcăreștilor, in semnifica
ția sa cea mai profundă, 
nu e doar opera unei 
personalități, ci expresia 
sintetică și simbolică a în
tregii noastre culturi. Crea
ția făurită pe aceste me
leaguri a avut totdeauna, 
ca să reluăm formularea 
fericită a unui mare artist 
contemporan, un caracter 
testamentar, in sensul că 
ea, destinată colectivi
tății unei epoci, a tins să 
se constituie într-un fond 
de valori profund educa
tive, cu reală forță de 
înrîurire, capabile să for
meze oameni, conștiințe, 
atitudini și comportamen
te. Nu e lipsit de interes 
să observăm că un mare 
clasic al secolului XX, 
Tudor Arghezi, deschidea 
Cartea destinată a ne fi 
de căpătîi cu celebrul 
Testament, legind, peste 
timp literatura contempo
rană de fecundele ei 
începuturi.

Dar această natură testa
mentară nu aparține doar 
literaturii. Nu caracterizea
ză doar filele înflăcărate 
de dragostea de țară a 
cronicarilor, a celor ce 
evocau trecutele vremi spre 
a pricepe cele viitoare ; nu 
doar scrisul incandescent 
al pașoptiștilor ; nu doar 
cintecul ce-și scaldă aripi
le mereu în sublim al Lu
ceafărului. într-o unitate 
de atitudine și ideal im
presionantă. toate celelalte 
arte întruchipau aceleași 
înalte crezuri. Așa ne apa
re melosul național, de la 
evocatoarele cîntece de 
luptă, de victorie, de dra
goste de țară, semnate de 
mari creatori unși cu harul 
geniului, cum a fost Ci- 
prian Porumbescu, pină la 
acordurile maiestuoase ce 
au ajuns să răsune sub 
înaltele bolți de aur ale 
muzicii universale, izvodite 
de unul din titanii acesteia, 
George Enescu. Același spi
rit testamentar patriotic, 
ștafetă de la înaintași spre 
viitorime, îl regăsim gu- 
vernînd artele plastice, de 
la străvechile fresce, unice 
în lume, la nu mai puțin 
unicul Brâncuși. Nu vom 
putea într-un asemenea 
context să nu ne amintim 
îmbărbătătoarele și profe
ticele compoziții : Deștep
tarea României sau Româ
nia zdrobindu-și cătușele, 
dramaticele și însîngeratele 
pînze ale lui Băncilă și 
Luchian nemurind jertfa 
țăranilor de la 1907, mili
tantismul graficii unei în
tregi pleiade in constela
ția căreia au strălucit nume

ca Tonitza sau Ișer. Sim
bolul peremptoriu al între
gii creații plastice româ
nești este faptul că repre
zentantul ei desăvirșit, 
Nicolae Grigorescu, a stră
bătut cimpiile de luptă, 
s-a' tîrit prin tranșee și 
gropi de obuze, a urcat 
pantele piezișe ale redute
lor pentru a restitui eter
nității ceea ce atunci se 
consuma cu viteza fulgeru
lui și a sîngelui revărsat 
din mii de piepturi : bătă
lia decisivă pentru inde
pendență națională. Că ge
niul picturii românești a 
fost, cu sublimul artei sale, 
unu] din primii reporteri 
de război din lume este, 
credem, dovada suficientă 
a legăturii organice dintre 
arta românească și popor, 
meritul ei suprem.

Pentru un observator din 
afară ar fi de neînțeles 
cum o operă cu virtuți 
artistice ce o situează în 
primele rinduri ale crea
ției mondiale, cu un mesaj 
militant, democratică prin 
toate fibrele ei, populară 
în idealurile ei și accesibi
lă în formă, nu ajungea 
decît într-o măsură infimă 
la cei cărora le era desti
nată. Pentru inocentul ob
servator ar părea para
doxal că într-o țară în care 
..turnul de fildeș11 nu exis
ta, în care artiștii erau oa
meni ridicați din popor și 
legați de poporul lor, nu 
puteau, in ciuda dorului 
lor nemărginit, să dialo
gheze cu acest popor. Cu- 
noscînd prea bine vicisitu
dinile unei istorii nedrepte, 
noi știm orea bine că scrii
tori străluciți creau opere 
de mare valoare, dar care 
rămîneau pecetluite sub 
taina literei inabordabile : 
plaga analfabetismului frus
tra mulți oameni, ii împie
dica de a veni în contact 
cu luminile cărții. Simfonii 
nemuritoare răsunau în 
săli de concerte sub bolțile 
cărora cei pe care compo
zitorii îi avuseseră în gînd 
și în inimă atunci cînd 
creaseră nu aveau acces. 
Mari pinacoteci expu
neau tablouri inestimabile, 
chipurile lui Ștefan și 
Mihai, lui Horea, Tudor și 
Avram Iancu, chipuri pe 
care plăieșii, pandurii, mo
ții le purtau în inimi și în 
cintece, le visau, dar nu le 
vedeau niciodată zugrăvite.

A trebuit să vină, ca o 
încununare a luptelor isto
rice. epoca noastră socialis
tă. A trebuit să fie făurit 
socialismul. Și, mai ales, a 
trebuit ca pentru poporul 
român să vină momentul 
revoluționar, cu semnifica-

Vasile REBREANU

Un semnal 
recepționat 
funcțiune la termenele sta
bilite a noilor capacități 
de producție. Semnalam, 
totodată, că realizările nu 
se situau totuși la nivelul 
condițiilor, al cerințelor 
impuse de aceste termene 
apropiate. Și aceasta din 
cauză că utilajele nu s-au 
livrat jn ordinea montaju
lui. Existau la data respec
tivă furnizori care înregis
trau mari restanțe.

13910în
din 13 mai a.c. s-a publi
cat articolul „Revirimentul 
s-a produs... dar trebuie 
consolidat**,  în care pre
zentam starea de lucruri 
existentă pe șantierul Cen
tralei electrice și de termo- 
ficare din Drobeta-Turnu 
Severin. între altele, evi- 
dențiam faptul că atît con
structorul, cit și montorul 
și-au sporit forțele, și-au 
organizat mai bine activi
tatea și depun eforturi de
osebite pentru punerea în (Continuare in pag. a Ill-a)

Ce se întîmplă in aceste 
zile pe ogoarele județului 
Călărași ? O recoltă — a- 
ceea de cereale păioase — 
a fost strînsă și pusă la 
adăpost, iar acum oamenii 
pregătesc, cu maximă răs
pundere, recolta de 
nă. Peste tot ni s-a 
despre eforturile și 
oamenilor care au 
culturile să se 
astfel, subliniind 
că hotărîtor acum, 
a cîntări cît mai mult 
toamnă, este asigurarea 
apei, dacă nu din ploaia 
care întîrzie, din marile 
sisteme de irigații.

toam- 
vorbit 
truda 

ajutat 
prezinte 
totodată 

pentru 
la

De cum am intrat în ju
deț, aveam să ne convin
gem cit de presantă este 
această problemă. La punc
tul experimental „Cringul1* 
al Institutului de cercetări 
pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea întilnim 
un aspect inedit : dintr-o 
vidanjă apa era introdusă 
pe o conductă improvizată 
pentru a iriga, departe in 
cimp, suprafețele cultivate 
cu diferiți hibrizi de po
rumb. Tehnicianul Ion Io- 
vici, care răspunde de a- 
cest punct de lucru, ne 
spune : „Terenul este ame
najat pentru irigații și ur-

OAMENII 
SÎNT

FAPTELE
LOR

Din toată țara, 
din toate 

zilele săptămînii 
PAGINA A ll-A
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J Irigarea legumelor la Asociația legumicolă Cuza Vodă, județul Călărași

mează să fie pus în func
țiune. Totuși, pină atunci 
trebuie să irigăm neapărat 
pentru a nu compromite 
cultura de porumb pentru 
sămînță și experiențele 
pentru crearea hibrizilor 
comuni de porumb la care 
lucrăm. Deficitul de apă 
din sol este foarte mare și 
plantele au început să su
fere. De aceea am recurs 
la această improvizație 
pentru a asigura cît de cît 
apa necesară11. După cum 
aveam să aflăm mai tîr- 
ziu de la ing. Paul Ciuper
că, director tehnic al 
I.E.E.L.I.F. Călărași, în tot 
județul analizele efectuate 
au dovedit că la data de 
30 iulie a.c. exista un defi
cit însemnat de umiditate 
în sol. pe cea mai mare 
suprafață, între 800 și 1 200 
metri cubi la hectar. în 
zona consiliilor unice Bor- 
cea, Jegălia. Cuza 
Roseți, Ciocănești și 
Țepeș, deficitul este 
accentuat. Această 
ție este urmarea 
că în județ a plouat foar
te puțin în ultimul timp, 
cît și a temperaturilor foar
te ridicate din ultimele 
zile. Dar tot la fel 
adevărat este și faptul 
în sistemele de irigații 
trebuia să se ajungă la 
asemenea deficit dacă udă
rile s-ar fi putut face de 
la început pe toate supra
fețele programate cu nor
mele de apă stabilite. A-

de lucruri, așa 
precizat Ale-

Vodă, 
Vlad 

și mai 
situa- 

faptului

15 
de 
că 
nu 
un

ceastă stare 
cum ne-au 
xandru Pascu, inginerul-șef 
al Stațiunii de cercetări 
pentru culturi irigate Măr- 
culești, și Ion Vasinc, se
cretarul științific al stațiu
nii, impune ca irigarea 
culturilor să se facă in 
continuare obligatoriu la 
toate culturile de toamnă, 
aceasta constituind o con
diție sine qua non în peri
oada actuală de dezvoltare 
intensivă a plantelor.

La intrarea in comuna 
Ileana, pe partea dreaptă a 
șoselei, la grădina de legu
me surprindem în plină 
acțiune mai bine de 20 de 
cooperatori înarmați cu gă
leți. care luau apa din două 
instalații de erbicidare adu
se în cîmp și udau la ră
dăcină culturile- de ardei 
și vinete. Șeful fermei le
gumicole. Marin Marele, 
ne explică : „Pentru gră
dina de legume de 80 hec
tare avem un sistem local 
pentru irigat cu 5 moto- 
pompe. Cum avem moto
rină doar pentru o singură 
motopompă (reținem acest 
aspect — lipsa motorinei 
pentru motopompe — care 
s-a repetat ca un laitmotiv 
în documentarea noastră si 
asupra căruia vom reveni), 
am trecut la udarea plan
telor cu mijloacele de care

Aurel PAPADIUC 
Mihail DUMITRESCU (Continuare in pag. a IV-a)
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Intrăm în luna august, ferm hotărîți, într-o unanimă angajare pa
triotică, să cinstim, așa cum se cuvine, cu gîndul și cu fapta, marea 
sărbătoare națională a poporului nostru, ziua 
mul democratic al educației politice și culturii

Intrăm în august însuflețiți de minunatul 
neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
partidului, care s-a aflat, și în săptămîna ce 
unor colective de muncă și al specialiștilor din domenii 
ale vieții economice și tehnico-științifice, adăugind noi și 
pagini la dialogul fructuos, de lucru pe care îl poartă 
cu poporul.

Intrăm în august, o lună de noi și rodnice eforturi pentru îndepli
nirea planului și angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.

Acționînd, cu energii sporite, în spiritul îndemnurilor și orientărilor 
date de secretarul general al partidului, oamenii muncii din industrie 
și agricultură, de pe șantiere și din laboratoare, din toate domeniile — 
sporind argumentele adevărului potrivit căruia oamenii sint faptele 
lor - vor adăuga,’in acest august sărbătoresc, noi fapte ale hărniciei 
și dăruirii în marea cunună de împliniri a patriei socialiste.

. ■ _____________ —

de 23 August, și foru- 
socialiste.
exemplu de activitate 
secretarul 

se încheie,
general al 
în mijlocul 
importante 
exemplare 
permanent

trei ori mai repede
cite au trecut in 

ne așteptam să

Planeta bobului de griu Cea mai bună recomandare

Aflînd prin 
ultima vreme, 
găsim niște oameni sleiți de pu
teri. Eroare ! Pe chipurile lor, citeai 
numai mulțumire. Ba, parcă și un 
pic de mîndrie. Firesc. Fapta lor 
le dădea din plin acest drept.

Despre ce este vorba ?
La termocentrala Doicești începu

seră pregătirile la două lucrări mai 
puțin obișnuite prin anvergură, 
complexitate și importantă. Prima : 
reparația capitală a grupului ener
getic nr. 8 de 200 MW. A doua : 
hidroizolația pînzei hiperbolice a 
turnului de răcire, unul dintre cele 
mai înalte de acest fel din țară. 
O condiție pe care nimeni n-ar fi 
îndrăznit s-o pună în discuție era : 
a doua lucrare să nu dureze mai 
mult decît prima. Fără turn de 
răcire, în eventualitatea încheierii 
mai repede a primei lucrări, grupul 
energetic nu putea fi pornit.

Teoretic, lucrurile erau clare 
pentru toți. Dar în momentul în 
care documentațiile și graficele de 
execuție ale celor două operații au 
fost puse față în față, aceleași lu
cruri s-au încurcat de-a binelea. 
Reparația era planificată în două 
luni, iar hidroizolația — conform 
tehnologiei și prin comparație cu 
alte lucrări similare — în patru 
luni. Beneficiarul a spus răspicat : 
termenul de 4 luni este inaccepta
bil. Conducerea Antreprizei „Ener- 
goconstrucția" București, executan
tul hidroizolației, a apreciat că o 
asemenea lucrare este imposibil să 
se execute într-un termen atit de 
scurt. Numai la curățirea cuvei 
trebuia să lucreze circa 100 de 
oameni aproape 3 luni. Și, totuși, 
se cerea găsită grabnic o soluție. 
Și astfel, într-un timp record, a 
fost gîndită și realizată o platfor
mă metalică, prin care s-au intro
dus în cuvă utilaje de încărcare 
și transport de mare capacitate.

O soluție tehnică în premieră na
țională. în loc de trei luni, operația 
a durat doar două săptămîni 1

Pentru aplicarea celor 3 straturi

de hidrobet pe cei 18 000 mp ai 
turnului s-au utilizat 5 nacele, în 
loc de 3. Pentru montarea acestora 
a fost adus specialistul nr. 1 în 
materie al Trustului „Energocon- 
strucția", maistrul Mircea Nica. în 
nacele — muncitori de înaltă clasă 
și de mare curaj,, care au trecut 
cu bine multe examene profesio
nale. De această dată, într-un la
borator de specialitate, ei au trecut 
cu brio și testele psihologice. Cine 
sînt ei ? Ghiță Bîrcea, Victor Vin- 
tilă. Radian Simion, frații Stefan 
și Vasile Florea de la brigada 
Doicești, Ștefan Prisecaru de la 
brigada „Progresul" București și 
alții. Au lucrat în „reprize" de cîte 
6 ore. Atîtea ore erau necesare 
pentru realizarea unei fîșii de 
strat de sus pînă jos. Pentru că 
sofisticatele aparate de pulverizat 

. hidrobet, pe care le primiseră, se 
„înecau" prea des, Ștefan Florea 
a confecționat unul, pe cit de 
simplu, pe atît de eficient. Proble
mele mai dificile care au apărut 
le-au rezolvat operativ cu ajuto
rul inginerului-șef al antreprizei, 
Pavel Birzea, care și-a mutat in 
această perioadă locul de muncă 
la Doicești,

Rezultatul : lucrarea, care tre
buia să dureze 4 luni, s-a realizat 
în numai 40 de zile ! De trei 

"mai repede ! Și bine !
Dintre atîtea semnificații și 

vățăminte ce se pot desprinde 
modul de execuție a acestei 
crări ni se par relevante spusele 
șefului brigăzii Doicești din cadrul 
Antreprizei „Energoconstrucția", 
inginerul Comeliu Rusu :

— Dincolo de realizarea în sine, 
care este foarte importantă pentru 
activitatea termocentralei, această 
experiență ne-a ajutat să ne cu
noaștem mai bine forțele, pe noi 
înșine. într-un cuvint, să ne facă 
să muncim tot așa și de aici 
înainte.

Aproape gata și seceri
șul.. S-o f" 
griul nou ? 
dacă nu la 
caut moara 
Chiar dacă 
roata care 
cu „țac-țac-țac". O găsesc. 
Este și pe malul Dîmbovi
ței înnoite o moară, veche, 
dar in putere. De fapt, la 
ora asta macină cam 
tru toată Capitala. O 
vărată uzină de făină

— Da, am primit 
nou. Și îl măcinăm 
se cuvine.

Cum se cuvine ? Adică 
există măciniș și „măci- 
niș ?“ „Fără îndoială", ne 
asigură gazda, care nu are 
fuior, nu-și toarce dorul și 
nici nu amintește, prin ceva 
de imaginea celuilalt arhe
tip, al morarului viclean și 
plin de tertipuri morărești. 
Funcția sa este de inginer- 
șef, calificarea, i-am .putea 
spune, de „doctor" în pre
lucrarea cerealelor (vom 
aduce și argumente), iar 
pasiunea... Pasiune de ex
plorator, 
de griu

fi măcinat din 
Vnde să afli, 

moară. Reflex, 
pe malul apei, 
nu mai e cu 

se-nvirtește și

pen- 
ade- 
albă.
griu 
cum

Pentru el, bobul 
nu e un simplu 

grăunte, e un întreg 
toriu. Te poartă 
„imensitatea" lui ca 
geograf.

teri- 
prin 

un

Ca să nu mai spunem că 
însuși drumul griului prin 
valțurile morii e o întrea
gă expediție. Șapte kilo
metri, ceea ce, pentru un 
simplu bob, e ceva.

După sortare, prima ope
rațiune impresionantă este 
spălarea. Da, bucureștenii 
mănincă produse făinoase 
obținute din griu foarte 
bine spălat. Pină se duce 
tot praful încastrat in mi
nuscula adincitură dintre 
cele două cotiledoane. După 
spălare... se odihnește. 
„Odihna" are rost tehnolo
gic (migrarea umidității de 
pe coajă in profunzimea 
bobului), dar putem să-i 
conferim și un rost poetic. 
De ce n-ar merita griul, 
mai ales griul nou, regi
mul de odihnă, de după 
baie, al noilor născuți ?

E ușor de bănuit că do
zarea micronică a umidită
ții e o treabă de virtuozi
tate, chiar și în era elec
tronicii. Dar virtuozitatea 
morarului contemporan (a 
„marilor morari" — cum ii 
numește inginerul, cu toa
tă convingerea) abia*  de- 
acum încolo începe. Ea 
ține de explorarea profun
zimii minusculei plante. De 
lupta pentru a lăsa cit mai

puțină tărîță, de a extrage 
cit mai mult din miezul, 
alb și hrănitor numit in 
biologie endosperm. Meta
foric, se poate spune că e 
un fel de demontare aten
tă a microcircuitelor vieții 
înregistrate în 
pentru a le reda vieții 
formă de hrană. Este 
respondentul la scara 
bului de griu al luptei 
nerale pentru eficiență, 
fapt, maximul recomanda
bil a și fost atins : 75—78 
la sută din bob 
făină ; cu șapte ani 
urmă, procentul era 
mai 54 la sută.

Cum se 
adevărată 
năuntru a 
demnă de 
diamante ? 
de anvergura marilor bă
tălii. Chiar amintește de 
legenda creării jocului de 
șah. In momentul primei 
sfărîmări, bobul oferă șase 
fracțiuni : una din ele, nu
mită „refuz", trebuie re- 
sfărimată ; pentru aceasta 
există alte șase variante 
posibile, priceperea mora
rului dovedindu-se prin 
alegerea variantei optime; 
variantă care și ea se va 
solda cu încă șase fracțiuni.

sămânță, 
sub 
co- 
bo- 
ge- 
De

devine 
in 

de nu-

această 
pe di-

obține 
șlefuire . 
cojii grăuntelui, 

cizelatorii de 
Prin operațiuni

Și așa mai departe pînă 
la... 300 de fracțiuni posi
bile ! Procentul de extra
gere și calitatea făinii de
pind de orientarea rapidă, 
din mers, printre aceste 
300 de posibilități. Cind 
spune „marii morari", gaz
da parcă ar sugera „marii 
generali". Și nu greșește.

Dar el, inginerul-șef 
Mircea Crețu, ce contribu
ție are in explorarea aces
tei planete a bobului de 
griu ? A lucrat multă vre
me in cercetarea de spe
cialitate ; pină la urmă, l-d 
atras producția. Ca cerce
tător se pronunța și asu
pra soiurilor noi de cerea
le obținute de agronomi, 
omologindu-le din punctul 
de vedere al morăritului și 
panificației. Pentru aceas
ta făcea o serie de probe 
și analize. Numărul exact, 
exact nu-l știm. ~ 
bele pentru pline 
te, paste sau biscuiți, 
ajungea 
mie de 
tul ?

Pentru 
planete cit un grăunte 
destul.

Cu pro- 
ori pas

se 
pină la peste o 
testări. Nu-i des-

explorarea unei 
pare

Serqiu ANDON

la

Nicolae ȘANDRU

Scrisori de

înșiruit ele, 
la un ceas

Ferenț, așa 
fără o ordine 
de liniște a

a muntelui

Cota finală a înălțimii

Gheorqhe MANEA

„M-ați găsit greu. Și chiar mă 
mir că m-ați găsit. Trebuia să mă 
anunțați că veniți și vă așteptam 
în sat sau măcar la stînă, că noi 
în fiecare zi ne mînăm vitele și 
oile pe alte cărări de munte. 
N-avem numai un drum, pentru că 
trebuie să lăsăm iarba să crească. 
Bineînțeles că e vorba de pășunat 
cu chibzuială, chiar dacă nu sînt 
aici garduri de sîrmă și nici păs
tori electrici. Semnele ne sînt bra
dul, pîrîul sau smeurișul, iar ocolul 
vitelor și țarcul oilor le mutăm din 
loc în loc, ca să îngrășăm terenul 
pentru anul viitor. Așa s-a făcut 
din moși-strămoși și așa facem și 
noi. Dar să nu credeți că eu nu 
citesc cărți, că nu mă străduiesc 
să învăț și metode moderne de 
creștere a animalelor. Mă obligă 
răspunderea pe care o am fată de 
cei 129 de tăunași și 100 de oi luate 
de Ia C.A.P. pentru crescut și în
grășat. Așa, de la distanță, munca 
pare ușoară, și zic unii că păstorul 
n-are altă treabă decit să stea la 
umbră, să pocnească din bici și să 
cînte din fluier sau din frunză, că 
vitele își văd singure de gura lor. 
Dar nu e chiar așa. Ziua noastră 
de muncă începe la 4 dimineața, 
cind mulgem oile, cînd țesălăm 
tăurașii. îi vedeți ce curați și fru
moși sint ? Parcă-s pregătiți de 
expoziție. Sigur, ochiul stăpinului 
îngrașă vite, dar nu ‘să stei și să 
te uiți la ea, ci asigurîndu-i tot 
ce-i trebuie, îngrijind-o ca la carte. 
Am făcut aici, în creierul munți
lor, jgheaburi pentru apă, spre care 
am îndreptat izvoare limpezi și 
reci. Nu mă pot lăsa numai în 
nădejdea pădurii. Acum e frumos, 
cetina ne apără de arșiță și aerul 
e răcoros, dar la munte furtuna 
apare din senin, norii coboară peste 
noi, se întunecă totul, plouă cu 
găleata, fulgeră și trăznește, vitele 
se pot speria și împrăștia, se pot 
rătăci, iar lupul și ursul atit așteap
tă. De-aia îmi trebuie dini vred
nici. Am și ajutoare de nădejde, 
soția și mama, iar în timpul verii, 
după ce termină cu școala, mă 
ajută și acești doi copii ai mei. 
Angelica și Săndel, de 14 și de 11 
ani, pe care 
muncă nu se 
n-o faci cu 
bucuri de ea.
obligat nimeni să iau animale și 
să le cresc, dar de șapte ani tot 
aste fac. în tfnii ăștia din urmă 
mi-am făcut și casă nouă, și șură. 
Pe lingă vitele ceapeului, am și eu 
cai, vaci, oi și porci, cresc și 
tăurași, ai mei personal, pe care-i 
contractez cu statul. Din 1980 pînă 
anul trecut am predat 30 de tăurași, 
fiecare trecut de 
Am dat și lină, 
iar statul mi-a 
ajutat cu furaje.
tajos pentru noi, crescătorii.

că de la noi statul așteaptă produse 
mai multe e în firea lucrurilor. 
Dacă fac socoteala, apoi în acești 
șapte ani am crescut și îngrășat 
1 200 viței de la C.A.P. Cit numără 
o fermă respectabilă, nu-i așa ?“.

Așa e ! încuviințăm noi, însoțin- 
du-1, în urma cirezii, pe Gherasim 
Ferent, om harnic și gospodar de 
frunte, comunist. Adresa : satul 
Livezi, comuna Mihăileni, județul 
Harghita.

în rindurile de față n-arp făcut 
decit să consemnăm vorbele și gîn- 
durile lui Gherasim ~ 
cum s-au
anume, 
muntelui.

— Petrule, rulează ma
caraua dreapta si ușor 
Înainte. Așa ! încă puțin. 
Stop ! Ați luat viteza 
vîntului ? Bine. Montați 
buloanele principale 1 A- 
tentie la cablurile de an
corare 1

Mina coboară încet de 
pe aparatul de emisie- 
recepție. Privirea încor
dată rămine atintită in 
sus. acolo unde, nevăzuti 
de la sol. mentorii îsi în
cheie misiunea.

Joi. 30 iulie 1987. Pilo
nul central al antenei 
este fixat definitiv pe 
acoperișul clădirii stan
dului de probe pentru 
ascensoare. Cota finală a 
înălțimii sale este atin
să. Acum, oea mai înaltă 
clădire industrială din 
tară măsoară 105 metri. 
Dialogul maistrului Oprea 
Gheorghe. șeful punctului 
de lucru, cu „pilotul" 
macaralei turn. Petru Pa- 
nainte, va continua „la 
vedere", de pe terasa 
cdnstructiei.

Un ultim apel 
rat :

— Trimiteți 
platformă, liftul ___
Urcăm la voi. Terminat.

Ne face semn să-l 
însoțim. Pășește înaintea 
noastră cu mersul ușor 
legănat, asemenea 
loților pe puntea

— Mergeți des 
sus, la montori ?

— Nu. Cam de zece ori 
pe zi. Asta ia puțin timp. 
Dar coborîtul pe scări 
durează cel mai mult 
Uneori chigr o oră.

— De ce ?
— Peste tot lucrăm la 

finisări. Ne oprim la fie
care punct „fierbinte". 
Se adună minutele. 21 de 
niveluri, plus supraetajă
rile pe care le închidem 
cu panouri metalice... 
Durează. Dar, în 22 de 
ani de cînd sînt mais
tru. din cite am con
struit în țară pînă 
acum — „Policolorul", 
„Danubiana", „Pasajul 
Obor", stația de metrou 
Unirii" — sau în străi-

în apa-

jos, 
exterior.

mate- 
navei. 
acolo,

nătate — în Sudan, în 
Irak — parcă nu am avut 
atîtea emoții ca acum. 
Dar cu el alături nu 
mă tem de mine. M-a 
„încercat și m-a probat". 
Deși tot așa am simțit și 
la celelalte. Cine știe ?

Sus, pe terasă, la 97 de 
metri deasupra pămîntu- 
lui, oamenii robotesc de 
zor. Aici, aerul limpezit 
de înălțime poartă mai 
ușor vorbele și zgomotul 
lucrului. Lingă muncito
rii conduși de Ion Arse- 
ne, inginerul Gheorghe 
Chețan, adjunct de șef de 
brigadă, rostuiește trebu
rile imediate. Ne mărtu
risește deschis că, lîngă 
stațiunea „Venus" din 
Mangalia și multe altele, 
La care a construit mai 
înainte, o adaugă și pe 
cea de azi.

De pe clădirea propriu- 
zisă pe o punte elastică 
fa jern transbordarea pe 
macaraua turn, spre cabi
na ei de comandă, de 
unde o pilotează Pe
tru Panainte. Lîngă el, 
deși va lucra în schim
bul doi, colegul și prie
tenul său Miron Mar
cel asistă la montajul pi
lonului antenei. Treaba 
o dată terminată, 6întem 
conduși pe macara de Eu
gen Barangea, maistru de 
zonă. De pe brațul ma
caralei, înălțimea este a- 
mețitoane. De pămînt ne 
despart numai... 111 me
tri susținuți de o podea 
cu grilă. Perspectiva țeste 
într-adevăr impresionantă. 
Bucureștiul își etalează 
generos noutățile arhitee- 
tonioe : lacul Morii, noua 
albie a Dîmboviței, bu
clele grațioase ale podu
lui Grant, albul cartieru
lui Crîngași. Strada Tur
da, pînă departe, spre 
zona centrală a metro
polei.

Se limpezesc astfel, în 
lumina curată de vară, 
faptele ziditorilor de țară 
nouă.

Euqen 
DICHISEANU

In ziua aceea n-am 
reușit să ne intîlnim, 
să ne dăm mina, să 
ne cunoaștem perso
nal. Ion Ivan și Iero- 
nim Marele sînt che
mați adesea în livezi
le Bistriței, ale Nă- 
săudului, ale județe
lor din jur. Am cu
noscut insă șase so
iuri noi de cireș, din
tre care „Rubinul" e 
căutat in multe țări 
ale lumii pentru fruc
tele sale mari, pie
troase, deosebit de 
gustoase, răsplătind, 
prin aceste calități, 18 
ani de cercetări, de 
muncă neîntreruptă. 
Apoi, soiul nou de vi
șin „Ilva" care, sfrre 
deosebire de toți con
frații săi, rodește în 
fiecare an, și para 
„Aromata de Bistri
ța", cîștigătoare a 
două superlative la 
marile concursuri : 
„foarte bună" și „foar
te productivă". Și am 
mai cunoscut livezile 
intensive ale Stațiunii 
de cercetare și pro
ducție pomicolă Bis
trița, care anul trecut 
au dat pină la 24 tone 
de fructe la hectar. 
Iar lingă aceste livezi 
am văzut un pilc de 
cireși ceva mai prică
jiți.

— De ce-i mai ți
neți ? — îl întrebăm 
pe inginerul Nicolae 
Drăgan, directorul 
stațiunii.

— Am vrut să-i tă
iem, dar s-a opus Ion 
Ivan, „li cresc de 30 
de ani, ne-a zis el.

Mai am 
pentru 
Să-i văd 
portă la 
brume, la 
Și apoi, vreau să am 
un termen de 
rație pentru 
noi".

Aflăm că, 
bună zi, cînd 
înceapă niște 
de îmbunătățiri 
dare, Ion Ivan 
ronim “__ ?_
așezat în calea utila
jelor : ....
distrugeți livada. Po
mii noștri sînt obiș- 
nuiți cu anumite pinze 
de apă freatică". S-au 
adunat proiectanții, 
calculat din nou 
le-au dat dreptate, 
doptind noi soluții.

Cei doi sint specia
liști în hidroamelio
rații ? Nu I Dar sînt 
oameni care cunosc 
plantele, nevoile lor. 
Cînd un pom „nu 
crește bine" intr-un 
an, încep să-l studie
ze, îl sapă la rădăci
nă. uneori dau de o 
viță de apă pe care o 
abat din cale și pomul 
se pornește să creas
că din nou, așa cum 
știu, așa cum simt ei 
că trebuie să se in- 
timple.

Pasiune, perseveren
ță, răbdare. Muncă de 
ani și ani. Neconteni
tă căutare. Spirit nou. 
Cutezanță. Și iarăși 
răbdare. De-a lungul 
ultimilor ani au fost 
creați in stațiune 
cițiva hibrizi de măr 
proveniți din Parmen

i-am învățat că fără 
poate. Mai ales dacă 
plăcere, dacă nu te 
Uite, pe mine nu m-a

400 de kilograme, 
am dat și lapte, 
dat bani și m-a 
Sigur că e avan- 

Iar

Despre legumiculto
rii de la „Arovit" — 
Valea lui Mihai, jude
țul Bihor — întreprin
derea cu cea mai în
tinsă suprafață de 
ferme proprii între 
toate unitățile de pro
fil din țară — am 
auzit spunindu-se ade
sea că sînt oamenii 
faptelor mari. Intr-a
devăr, e de ajuns să 
spunem că in numai 
4 ani producția de to
mate de aici a crescut 
de 2 ori. Și aceasta 
in exclusivitate pe 
seama creșterii randa
mentului la hectar.

Temeiul unor ase
menea succese ? o ve
ritabilă întrecere in
tre fermieri. Întrece
re care se desfășoară 
nu în fiecare an, ci in' 
fiecare anotimp. Pri
măvara — cine are ră
sad mai viguros. Vara 
— cine are culturi 
mai bine întreținute. 
Toamna — cine adună 
rod mai bogat, veni
turi mai multe. De la 
sine înțeles, relația e 
simplă : una o condi
ționează pe cealaltă. 
Anul trecut, cel mai 
bun fermier s-a dove
dit loan Papp, 
îndeaproape de
Lăcătuș și Maria 
găr. Satisfacția 
Papp a fost cu 
mai mare cu cit

urmat 
loan 

Ia- 
lui 

atit 
fer-

ma pe care 
deși aflată 
an de producție, 
realizat patru vagoane 
de tomate la hectar, 
în condiții neirigate.

— Cifrele astea sint 
medii — ne spune fer
mierul fruntaș. Pen
tru că unele parcele 
au produs chiar 50—55 
tone la hectar. Vrem 
să ridicăm media cit 
mai aproape de vîrf.

Este, de fapt, priori
tatea priorităților pen
tru întregul colectiv, 
dornic să-și adjudece 
titlul de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare".

Succesul lui Papp 
vrea multiplicat 
scara tuturor celor 
ferme. Cine va ciștiga 
întrecerea 7 Poate Lă
cătuș sau lagăr, poate 
Cheregi sau, din nou, 
Papp. Cîmpul îndrep
tățește pe oricine. 
Oricine va fi primul, 
bucuria e a tuturor.

Le înțelegem mai 
bine mândria și satis
facția cînd Ioan Pop, 
directorul întreprinde
rii, ne spune că în al 
treilea an consecutiv 
au găzduit un schimb 
de experiență la nivel 
național, cu participa
rea unui mare număr 
de specialiști și cadre 
de conducere din toa
te unitățile de profil

o conduce, 
în primul 

a

se
la
14

din țară. Tema : plan
tatul mecanizat al le
gumelor. Argumentul: 
o productivitate spo
rită cu mai bine de 50 
la sută la această 
gamă de lucrări, în
treprinderea „Arovit" 
plantind, bunăoară, în 
doar 9 zile, 1 200 hec
tare de tomate, ardei 
și vinete. Efectul : la 
fiecare hectar — eco
nomii de 3 000 lei com
parativ cu plantatul 
manual din ultimii 10 
ani.

Și încă ceva ; parti- 
cipanții la schimbul 
de experiență au aflat 
că in ultimii 10 ani 
„Arovit" a înregistrat 
numai beneficii. Au 
văzut „la lucru" și cei 
150 de cal ai întreprin
derii.

N-am fi adus vorba 
despre toate 
dacă 
ne-ar 
gata 
zeci
mulțumire 
în ultimul timp, 
proape toate spun, în 
esență, cam așa : „Și 
grădinile noastre ara
tă acum frumos. Ex
periența pe care ne-ați 
împărtășit-o a început 
să prindă și la noi ră
dăcini".

acestea 
directorul nu 

fi înfățișat o bo- 
corespondență, 

de scrisori de 
primite 

A-

Ioan LAZA

nevoie de ei 
experiențe, 

cum se corn- 
secetă, la 

înghețuri.

compa- 
soiurile

Marele

intr-o 
erau să 
lucrări 

fun- 
și Ie- 

s-au

„Opriți 1 Ne

au 
și 
a-

auriu și din Golden. 
Hibrizii nu au deo
camdată nume, ci sint 
recunoscuți doar după 
număr. Un profesor 
din S.U.A., mare spe
cialist, om care — la 
cei 80 de ani ai săi — 
a văzut multe și știe 
multe,' a venit de pa
tru ori tocmai aici, la 
Bistrița, pentru a ur
mări hibrizii aceștia 
pe . cqre-i consideră 
excepționali.

— De ce nu le dați 
drumul in lume ? Ori
cine de pe glob s-ar 
mîndri cu asemenea 
hibrizi.

Cei de la Bistrița 
mai cercetează încă, 
mai verifică încă. Să 
nu apară o genă de 
slabă rezistență la boli 
sau cu o slabă rezis
tență la geruri tirzil 
sau cu alte hibe. „O 
nouă linie de hibrizi 
înseamnă o mare răs
pundere, e vorba de 
sute de mii de exem
plare, de terenuri în
tinse, de muncă".

...In ziua aceea n-am 
reușit să ne intîlnim, 
să ne cunoaștem per
sonal. Ion Ivan și Ie- 
ronim 
undeva, 
hectare 
oameni 
dragoste față de plan
te. Doi neosteniți ex
ploratori ai noului. 
Doi comuniști pe care 
îi recomandă faptele 
lor. Cea mai bună re
comandare.

Marele erau 
prin miile de 
de livezi. Doi 
cu grijă și cu

Gh. ATANASIU

Orașul cu 200000 de grădinari

(fără a 
serelor) 
frumu- 
în anii

Două sute de mii reprezintă nu
mărul locuitorilor municipiului Pi
tești (fără comunele suburbane). Și 
maț reprezintă, fără exagerare, nu
mărul grădinarilor orașului, numă
rul celor oe veghează la păstrarea 
si snorirea celui mai gingaș bun al 
orașului : floarea. Floarea ce bucură 
ochii fiecăruia, floarea din fața ca
sei, de sub fereastră, din marginea 
străzii sau de pe mijlocul bulevar
dului, floarea din parcuri și floarea 
dintre două dale de beton, floarea 
de fiecare anotimp — nu mai puțin 
de 120 milioane de plante 
lua în calcul și tezaurul 
dau un plus de viață și de 
sete orașului-grădină (care
dezvoltării industriale și edilitare 
fără precedent își mai păstrează 
încă drept emblemă — fie din co
chetărie, fie din statornicie — sma
raldul numit pădurea Trivale).

Nu-i greu de făcut un calcul : 
fiecărui cetățean al municipiului 
Pitești îi revin, în medie, 600 de 
flori. 600 de lujere grațioase, ce- 
rînd — în schimbul prinosului de 
frumusețe si sănătate dăruit urbei 
— ocrotire, sprijin, soare din inimi, 
deopotrivă de prețios cu Soarele e- 
tern, ce încălzește plante și oameni 
laolaltă.

Nicăieri n-am simtit o mai sta
tornică preocuparejpentru chipul o- 
rașului ca in frumoasa reședință a 
județului Argeș. Miini nevăzute fac 
să dispară floarea veștedă cu o cli
pă înainte de a zgîria privirea tre
cătorului, ploi nevăzute răcoresc la 
timp plămînii multicolori ai ora
șului — ai acestui oraș în care spi
ritul gospodăresc îmbracă cele mai 
diverse forme, de la spălatul coti
dian, din zori, al străzilor și al fe- 
restrelor-vitrine ale magazinelor, 
de Ia grija pentru aprovizionarea 
și expunerea elegantă a mărfurilor 
în piețe pînă la grija pentru păs-

trarea și sporirea micilor izvoare 
de frumusețe care încep cu firul de 
iarbă... Cineva spunea că n-ar dori 
nimănui să încerce numai să rupă 
o floare din marginea străzii. „Ce 
ar urma am întrebat, cu gîndul 
la grădina fermecată, din poveste, 
care începea să vuiască la prima 
crenguță desprinsă dintr-un ram.

—Știți — ne asigură primarul 
municipiului, tovarășul Nicolae Ze- 
vedei — nici aici zarva n-ar fi cu 
nimic mai prejos, fiindcă fiecare 
cetățean, de la cel dinții copil de 
grădiniță (grădinar... prin definiție, 
în fond) pină la cel mai vîrstnic 
pensionar, apără cu strășnicie po
doaba vie a orașului, cu sentimen
tul grădinarului care apără ceea ce 
a făcut să înflorească. Numai așa 
putem să ne păstrăm renumele de 
oras-grădină. în care cultul florii a 
ajuns pînă acolo încit au intrat în 
tradiție manifestări legate de mo
mentul înfloririi unor plante — de 
exemplu, la hotarul dintre primă
vară și vară avem „Simfonia lale
lelor", ajunsă la a zecea ediție. 
Practic, am putea institui, cu de
plin temei, „simfonia trandafirilor", 
a gladiolelor, a garoafelor... în fie
care anotimp, ba chiar în fiecare 
lună, am putea sărbători altă floare 
și tot ne-ar mai rămine...

Și fiindcă nu se pot sărbători toa
te florile, deși toate sîrtt invitate la 
„concertul cotidian de culoare, fru
musețe si sănătate al orașului", cei 
200 000 de grădinari le sărbătoresc 
zilnic, pe fiecare în parte, in felul 
lor, atit de îndrăgit de flori : îngri- 
jindu-le cu devotament și adăugîn- 
du-le noi comori.

Anica F1ORESCU

Tripleta de aur

Examenul stagiarului
Inginerul Savu Marinescu a ve

nit la I.A.S. Bordușani. județul 
Ialomița, direct de pe băncile fa
cultății. Deși mai este încă stagiar, 
i s-a încredințat conducerea fermei 
nr. 6. în această vară, în timp ce 
recoltarea orzului era în toi, s-a 
îmbolnăvit grav. Combinele strîn- 
geau orzul de pe ultimele supra
fețe, el strîngea din dinți de du
rere. „încă puțin și mă internez — 
își spunea el. Trebuie să văd mai 
întîi ce producție am 
a văzut : o producție 
partea locului — de 
hectar.

A fost dus la spital 
ulcer.

A cerut să fie mai repede exter
nat, și primul drum pe care

obținut". Și 
record prin 
8 120 kg la

și operat de

l-a

făcut nu a fost acasă, ci la fermă. 
A fost întîmpinat cu aplauze de 
cei 14 mecanizatori cu care se în
țelege, cu adevărat, frățește. Sunase 
ora pîinii, a secerișului. Deși in 
concediu medical, a fost prezent zi 
de zi, din zori și pină seara tîrziu, 
la datorie. De cînd au intrat com
binele in lanuri și pină cînd recol
tarea a fost incheiată. nu a stat o 
clipă. Urmărea permanent buna 
reglare a combinelor, etanșeitatea 
lor. astfel incit nimic să nu se risi
pească. Producția realizată, și la 
griu. a fost de peste 8 000 kg la 
hectar.

Bucuria muncii, care se trans
formă în pîine. a fost pentru ingi
nerul Savu Marinescu cel mai bun 
medicament. Prin muncă de cali

tate a înțeles el să-și treacă exa
menul de stagiar.

Directorul unității, inginerul Iacob 
Dragu, care ne-a relatat acest epi
sod, remarca la inginerul Savu 
Marinescu înaltul simț al datoriei, 
al lucrului bine făcut, încă de pe 
acum, cînd este încă stagiar. De loc 
este din județul Dîmbovița, și a 
venit în Balta Borcei împreună cu 
soția, economistă, cu gînd de mun
că și statornicie. Amîndoi au în
țeles că munca lor înseamnă pîine. 
și pentru ca aceasta să fie cit mai 
multă și mai bună, trebuie să pui 
sub brazdă, alături de sămîntă, pa
siune și dragoste.

Mihai VIȘOiU

11000+1
întreprinderea „Textila" 

Vaslui este unitatea cu cel 
mare număr de oameni ai muncii 
din municipiu, în majoritate femei. 
Filatoare. bobinatoare, țesătoare, 
maiștri, inginere, tehniciene, eco
nomiste...

Trecem prin halele imense ca 
niște cimpuri de maci și albăs
trele. în timp ce admirăm frumu
sețile făurite cu atita fantezie, 
aflăm că la numărul oamenilor 
muncii de aici trebuie neapărat 
adăugați și cei 11 000 de copii ai 
lor. Mai exact. 11 000 plus 1. Des
pre acest plus 1 vrem să discutăm 
cu muncitoarea textilistă Maria 
Pruteanu. De ce tocmai cu ea ? 
Pentru că ea este eroina unei in- 
tîmplări mai puțin obișnuite...

...Pe banchete din spate a unei 
limuzine grăbite, o fetiță de trei 
ani, Diana, dormea buștean după

din 
mai

un drum lung și obositor, la vreme 
de noapte. La volan, bunicul ei 
alipește numai o clipă. Suficientă 
însă pentru ca mașina să pără
sească șoseaua și să se izbească 
violent de un plop, la intrarea în 
satul Solești. Rănit, bunicul ră- 
mîne fără cunoștință. Fetița alu
necă fulgerător într-un capăt al 
săniilor de rulare care, ca o țeapă 
îi spintecă abdomenul, secționîn- 
du-1. întîmplarea a făcut ca în 
acel moment, Maria Pruteanu, 
care se întorcea de la lucru, să 
fie la doi pași de accident. Inter
vine imediat. bărbătește. Stringe 
fetita la piept. în care viața abia 
mai pîlpiia. Face semne disperate 
unei mașini. Mașina oprește și 
apoi — cu toată viteza ! — la spi
talul județean. Maria Pruteanu nu 
a plecat de la spital decît atunci 
cînd a fost sigură că fetița și bu-

nicul se află — cum se spune — 
în afara oricărui pericol. Gestul 
ei de curaj și omenie, intervenția 
promptă a medicilor au salvat 
viața micuței Diana.

Așadar, 11 000 de
P.S. Pentru modul 

ționat, salvînd Viața ____  , _ ___
Pruteanu a fost declarată cîștigă- 
toarea fazei naționale a concursu
lui „Omenia și oamenii șoselelor", 
organizată de Direcția circulație 
din Inspectoratul General al Mili
ției. și a fost răsplătită cu Di
ploma de merit. Acest concurs, 
rezervat îndeobște bărbaților, a 
fost cîștigat de o femeie. O tînără 
mamă a doi copii. Ei, copiii — 
cum spune ea — sînt bucuria și 
soarele nostru. Sînt viața 1

copii plus 1. 
în care a ac- 
fetiței, Maria

Petru NECULA

întreprinderea de utilaje și piese 
de schimb Botoșani fabrică pompe 
de toate tipurile. La un singur 
tip — pompele cu transmisii lungi 
pentru ape uzate — numărul de 
variante se ridică la 935, după 
cum ne spunea directorul unității, 
inginerul Nistor Răcnea, adăugind 
și una din noutățile de „ultimă 
oră" : pompa SD multietajată. Are
14 etaje. Numărul maxim în pro
ducția mondială actuală este de
15 etaje. Botoșănenii pot face 
pompe și cu 16 etaje, dar directo
rul ne spune că dacă au mai 
mult de 14 etaje nu mai sînt conve
nabile din punct de vedere econo
mic. Și așa, SD 14 are înălțimi de 
pompare foarte ridicate : poate de
plasa 300 metri cubi de apă pe 
oră la peste 600 metri înălțime. 
Adică de două ori înălțimea 
turnului Eiffel !

Inginerul-șef cu pregătirea fa
bricației, Iulian Macovei, ne pre
zintă și alte tipuri de pompe, care 
mai de care mai pretențioase ca 
execuție și tehnicitate. Pompele 
sint un organ vital intr-un echi
pament industrial, asemenea inimii 
în organismul viu. Pompa DL cu 
roti dințate pentru lichide unguen
te este una din cele mai precise 
„inimi". Pentru realizarea ei se 
cereau scule speciale și s-a apelat 
la alte întreprinderi din tară. Dar, 
cum se întîmplă uneori, comanda 
n-a putut fi executată imediat. 
Atunci, sculerii botoșăneni și-au 
propus să le realizeze cu forte 
proprii. Și le-au executat. Cu am
biție și curaj. Cu înalt profesio
nalism. Cu contribuția decisivă a 
„tripletei de aur". Adică a lui Du
mitru Birsan și Constantin Hara- 
sim, de cite două ori cîștigători ai 
trofeului „Strungul de aur", și a 
lui Ion Birsan, cîștigător al „Fre
zei de aur" la olimpiadele republi
cane pe meserii.

Strunguri de aur, freze de'aur, 
mîini de aur 1

Euqen HRUȘCĂ
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dispunem. în trei zile din 
această săptămină ne-a a- 
jutat și consiliul popular 
cu oameni ai muncii din 
alte instituții". De altfel, 
în toate unitățile agricole 
din județ. pe baza unui 
program precis stabilit de 
către comitetul județean de 
partid, au fost organizate, 
in ultimele 10 zile, acțiuni 
ample cu o largă partici
pare de forte, în mod or
donat și controlat», pentru 
udarea culturilor și îndeo
sebi a legumelor folosin- 
du-se toate posibilitățile : 
prin brazde, cu sifoane, 
prin inundarea culturilor, 
inclusiv cu cana și gă
leata. Prin aceste mijloace, 
zilnic se asigură apa plan
telor pe aproape 200 hec
tare. Este o treabă bună, dar 
problema esențială o con
stituie funcționarea din plin, 
zi și noapte, la întreaga 
capâcitate a sistemelor 
pentru a se asigura apa 
plantelor pe toate terenu
rile amenajate.

Cum se desfășoară udări
le 7 Cu primarul comunei 
Lehliu Sat, tovarășul Ma
rin Toma, ne-am intilnit 
cînd ieșea la șosea dintre 
două lanuri viguroase de 
porumb care mărgineau 
drumul ca două ziduri. 
Era cam abătut. „Ce 
s-a întîmplat 7“ îl între
băm. „Cei de la siste
mul Dor Mărunt ne-au o- 
prit apa din lipsă de ener
gie. Se întîmplă cam des 
în ultimele zile. Azi, 31 iu
lie, nu a funcționat decît o 
jumătate de oră. Asta ne 
dezorganizează treaba la 
irigat și nu mai știm cum 
să folosim oamenii".

Ne îndreptăm spre siste
mul Dor Mărunt. „Cei" de 
la sistem sint la fel de abă
tuți. „Nu mai putem pompa 
apa — ne spune Dan Bar
bu, șeful sistemului — pe 
nici unul din cele 1 570 hec
tare pe care trebuie să le 
irigăm zilnic in săptămină 
aceasta. Am fost decuplați 
de la rețeaua de înaltă ten
siune, deoarece s-a depășit 
repartiția de energie dată 
zilnic pentru această peri
oadă. Din această cauză, din 
cele 11 000 hectare progra
mate pentru irigat în această 
săptămină nu am reușit să 
asigurăm apă decit pentru 
6 000 hectare". La ora 14, un 
lucrător al sistemului anun
ța că stațiile au fost cuplate 
din nou la rețeaua de înal
tă tensiune. în aceeași si
tuație se află, practic, toate

sistemele din județ. Marcel 
Chiru, șeful sistemului 
Ciulnița, sistem care asigu
ră apa pentru 40 000 hecta
re, ne spune că in perioada 
26 iunie — 25 iulie s-au în
registrat 3 083 ore cu lipsă 
de tensiune la stațiile din 
sistem și 2 192 ore cu lipsă 
de tensiune la stațiile de 
repompare care asigură apă 
sistemului. Din această 
cauză, nu au putut fi iriga
te 10 879 hectare din supra
fața programată. La aceste 
nerealizări trebuie adăuga
te însă și cele determinate 
de lipsa motorinei pentru 
funcționarea celor 156 mo- 
topompe din aoest sistem 
(față de 271 tone necesar 
în perioada amintită, unită
țile agricole cooperatiste 
nu au dispus decit de 27 
tone), care se ridică la 
6 785 hectare neirigate.

Nu în puține locuri ne-am 
convins că există o stare 
de mobilizare generală 
pentru aplicarea udărilor, 
în conformitate cu progra
mele stabilite. Este și cazul 
cooperativei agricole din 
Dor Mărunt. în acest an, 
cooperatorii de aici au obți
nut recolte de cereale deo
sebite : 8 608 kg griu, in
medie, la hectar, pe 670 
hectare cultivate și 8 708 kg 
orz, în medie, pe 210 hec
tare cultivate. Intre altele, 
aceste producții au fost po
sibile întrucit în toamnă 
s-au aplicat două udări de 
aprovizionare pe toată su
prafața cu cereale, iar in 
primăvară au fost date încă 
două udări. Rezultatele din 
acest an, ca și cele din anii 
trecuți, la fel de bune, do
vedesc că în această unitate 
există o școală a producți
ilor înalte. „Și la porumb, 
sfeclă de zahăr si floarea- 
soarelui — ne spune Con
stantin Popa. „Erou al 
Muncii Socialiste", pre
ședinte al C.A.P. — am a- 
plicat tehnologii superin- 
tensive pentru a obține în 
medie la hectar peste 25 
tone știuleți, 80 000 kg sfe
clă de zahăr și peste 4 009 
kg floarea-soarelui. Pentru 
aceasta s-au asigurat den
sități sporite — 78 000
plante la hectar la porumb, 
peste 100 000 plante la hec
tar la sfeclă de zahăr si 
64 000 plante la floarea-soa- 
relui. S-au făcut ca lumea 
trei prașile manuale și trei 
mecanice, s-au administrat 
îngrășăminte faziale in trei 
etape și am folosit soiurile 
și hibrizii cei mai buni pe 
care-i cunoaștem. Totul a

fost calculat pentru a obți
ne producțiile amintite. Din 
1964 sint președintele co
operativei. în acești ani am 
învățat un lucru esențial : 
eforturile deosebite depuse 
pentru a ajunge la înalte 
niveluri de producție pot fi 
compromise dacă nu se asi
gură la nivel optim o sin
gură verigă din tehnologie, 
în cazul de față apa. în 
experiența noastră am avut 
și asemenea situații. Dar 
ele se datorau secetei. în 
fața căreia înainte eram 
neputincioși. Acum insă a- 
vem sisteme de irigații pe 
toată suprafața cooperativei, 
care ajunge la 6 310 ha și 
nu ar trebui să avem pro
bleme cu asigurarea apei. 
Lipsa de precipitații si căi-, 
dura excesivă din ultima 
perioadă au afectat însă 
serios culturile. Din păcate, 
abia am ajuns la udarea a 
doua, la porumb și sfeclă 
de zahăr, cînd in mod nor
mal și necesar trebuia să 
fim la udarea a treia și 
chiar a patra".

Ca la Dor Mărunt, aceas
tă idee ne-a fost subli
niată de specialiști si cadre 
de conducere și din unită
țile agricole pe unde am 
trecut. Aceasta deoarece 
programul de udări stabilit 
nu se poate realiza la ni
velul prevăzut, datorită atît 
neasigurării repartiției de 
energie corespunzător su
prafețelor planificate, cît și 
pe parcurs, datorită între
ruperilor frecvente surve
nite în alimentarea cu e- 
nergie, precum și a scăde
rilor de frecventă, care duc 
la întreruperea agregatelor 
de pompare. „Sîntem într-o 
perioadă hotărîtoare, deci
sivă am putea spune — 
accentua tovarășul Nicolae 
Zainea, secretar al comite
tului județean de partid — 
pentru a asigura producții 
mari la culturile de toam
nă. Aceasta presupune ca 
pînă la 20 august să putem 
iriga cu toată capacitatea 
pe suprafețele programate. 
Sint multe activități ciclice 
unde ce nu al făcut azi 
poți să recuperezi mîine 
sau mai tîrziu. în agricul
tură însă, o lucrare nefă
cută la timp nu .mai poate 
fi recuperată sau efectele 
ei pot fi foarte mult dimi
nuate cînd se realizează cu 
întîrziere. Mai avem un in
terval de 20—30 zile in 
care, irigînd culturile in 
mod corespunzător, putem 
spera la producții bune si 
foarte bune in toamnă".

Continuăm investigațiile

noastre pentru a vedea cum 
se irigă și pe timp de 
noapte. De la ora 22 pină 
la 6 dimineața se asigură 
mai multă energie decit in 
timpul zilei. Deci în peri
oada de noapte se poate 
lucra mai intens. Si tre
buie spus că intr-un nu
măr mare de unități, cum 
ar fi I.A.S. Lehliu și Je- 
gălia și C.A.P. din Ștefan 
Vodă, Gurbănești. Brinco- 
veni. Grădiștea, Mănăstirea 
și Ulmeni. precum și in 
asociațiile legumicole Cuza 
Vodă și Jegălia, registrele 
de funcjjonare ale stațiilor 
de pomjRi're dovedesc că se 
irigă cu toate forțele. Este 
ora 22,30. Pe Florea Stingă, 
motopompist la C.A.P. Ște
fan cel Mare, îl găsim ud 
leoarcă. „Am fost pe co
loană să pun un aspersor 
care sărise. Stau toată 
noaptea la udat, pentru că 
am fost asigurat că voi 
avea apă pe canal". Este 
un caz fericit, deoarece în 
multe alte locuri, deși exis
tă apă pe canale, nu se 
poate iriga pentru că lip
sește motorina pentru mo- 
topompe. La ora 23,00, 
motopompistul Nițu Vasile, 
de la C.A.P. Jegălia. oprise 
motopompa. „Nu mai am 
strop de motorină. Mă duc 
să pun stăvilarul, altfel apa 
rupe canalul". „Este ulti
mul care a lucrat din con
siliul nostru — ne explică 
Marian Șerban, președinte
le consiliului agroindustrial 
Jegălia. în celelalte unități 
nu avem motorină pentru 
motopompe de trei zile". 
Cum arătam, și în consilii
le unice Dragoș Vodă, Dra- 
galina și Perișoru ni s-a 
semnalat aceeași situație. 
Or, în județul Călărași, circa 
130 000 hectare sint amena
jate pentru irigarea cu 
motopompe. Dar pe aceste 
terenuri udările se aplică 
în mică măsură.

Datele oferite de organele 
agricole de specialitate de
monstrează că pentru in
tensificarea udărilor tre
buie luate măsuri imediate, 
întrucît din cele 77 479 hec
tare suprafață minimă pro
gramată să fie irigată pe 
județ in perioada 24—31 
iulie, s-au aplicat udări 
doar pe 41 400 ha. Din a- 
ceste suprafețe, 18 410 hec
tare nu au putut fi irigate 
din cauza lipsei de energie, 
iar 12 050 hectare din cauza 
lipsei de carburanți. De 
acum, cerința plantelor 
pentru apă este si mai 
mare. Fapt ilustrat de pro
gramul de udări stabilit

pentru săptămină I—7 au
gust. cînd sint planificate 
la irigat 94 437 hectare. 
Pentru realizarea acestui 
program trebuie să se asi
gure zilnic 135 MW și încă 
alti 35 MW pentru pompa
rea apei în sistemele de 
irigații din județul Ialomi
ța și cel puțin 150 tone de 
motorină pentru funcționa
rea motopompelor.

La ora cind transmitem 
aceste rinduri. am fost in
formați că dispeceratul 
I.R.E. Călărași a comunicat 
dispeceratului I.E.E.L.I.F. 
că pentru perioada urmă
toare dispune de o repar
tiție zilnică de 38 MW.

Investigațiile întreprinse 
dovedesc că în realizarea 
programului de udare, in 
județul Călărași, se întîm- 
pină serioase greutăți. Tot 
atît de adevărat este că 
sint si multe situații ce 
atestă o slabă preocupare 
pentru folosirea rațională 
și în totalitate a apei 
atîta cîtă este. în unele 
întreprinderi agricole de 
stat, cum sint cele din Că
lărași și Drumu Subțire, 
aripile de udare nu se 
mută la timp, din care 
cauză suprafețele irigate 
sint mai mici decît cele 
planificate. în alte unități, 
cum sint cooperativele a- 
gricole Unirea. Roseți, Mo- 
delu și Ceacu, neajunsurile 
in organizarea activității 
au determinat curgerea 
apei pe canale fără folos 
pe lingă culturile însetate. 
Cum remarcau și cadre cu 
munci de răspundere din 
agricultura județului, exis
tă încă serioase probleme 
în ce Privește calitatea 
udărilor, întrucît nu peste 
tot se urmărește în exploa
tare funcționarea aripilor 
de ploaie. Este ceea ce am 
constatat în multe locuri, 
cum ar fi întreprinderile 
agricole de stat Ciulnița, 
Dragalina si Ivănești, .și 
cooperativele agricole din 
Radu Vodă, Valea Argovei, 
precum și la asociația le
gumicolă Chiselet, unde am 
văzut aspersoare sărite sau 
blocate, ceea ce duce la 
irosirea apei sau la distri
buirea ei neuniformă. Sint 
situații care trebuie să în
demne organele agricole 
județene. Specialiștii. dar 
mai ales conducerile unită
ților agricole și cadrele de 
la consiliile populare la 
efectuarea unor controale 
mai riguroase privind buna 
desfășurare a activității de 
irigații.

întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală. In secția montaj circuite electronice se verifică părți din instalațiile de 
comandă automată ce se vor monta pe mașini-unelte de mare capacitate pentru export

Foto : E. Dichiseanu

Mentalități și practici care alimentează 
stocurile supranormative

în precedentul articol pe această temă („Scînteia" din 31 Iulie 
a.c.) arătam că, o lungă perioadă, cea mai importantă cauză a stocurilor 
supranormative a constituit-o insuficienta fundamentare a planului de 
aprovizionare, necorelarea acestuia cu stocurile existente și cu normele 
de consum. Trebuie spus însă că. mai cu seamă în ultimele luni, au că
pătat amploare acțiunile de limitare a aprovizionărilor la strictul necesar 
pentru îndeplinirea planului. Dar...

Prețul neînțelegerii
S-a constatat cu ani în urmă că 

o parte din piesele rezultate din 
casarea si dezmembrarea tractoarelor 
pot fi refolosite — în starea în care 
se găsesc sau după foarte mici re
medieri — fie ca Piese de schimb, 
fie in procesul de fabricație a unor 
tractoare noi pentru unitățile noas
tre de mecanizare.

De dată mai recentă, două institu
te de profil (Institutul de cercetare, 
proiectare si inginerie tehnologică 
pentru mașini si utilaje agricole din 
București și Institutul de cercetare 
științifică si inginerie tehnologică 
pentru tractoare din Brașov) au sta
bilit. în mod independent, liste cu- 
prinzînd asemenea piese. între care 
nu sint diferente esențiale.

S-au precizat, totodată, condițiile 
în care urmează să se colecteze re
perele si subansamblele care priso
sesc S.M.A.. după asigurarea nece
sarului propriu de piese de schimb. 
Reperele bune de folosit „ca atare" 
vor fi pregătite si conservate în uni
tățile de mecanizare ale agriculturii, 
iar cele „remediabile" — reparate, 
pregătite si conservate în aceleași 
unități, toate urmind să fie însoțite 
de documente care să ateste starea 
lor tehnică. Aflăm că întreprinderea 
de tractoare din Brașov a întocmit 
chiar un program de introducere în 
fabricația de serie a unui număr de 
36 de repere pentru tractoarele 
S-l 500, U-650 șl U-445, care urmea
ză să se aplice începînd din acest 
semestru.

în legătură cu acest program, opi
nia directorului întreprinderii de 
tractoare din Brasov ing. Octav Că- 
pitanu. este categorică : „Sîntem în 
cel mai înalt grad interesați să pri
mim aceste piese de la unitățile de 
mecanizare. Acestea înglobează în 
ele cantități importante de metale, 
unele foarte solicitate în economie, 
si sintem gata să plătim pentru ele 
chiar prețul integral, bineînțeles dacă 
acestea îndeplinesc absolut toate 
condițiile de calitate necesare. Ce 
rost ar avea să irosim atîtea mate
riale. energie si ore de muncă dacă 
piesele respective sint gata făcute 7“

De partea cealaltă, notăm același 
interes pentru refolosirea pieselor 
recuperate în fabricația de utilaje 
noi : Ing. Nicolae Doggendorf. direc
torul Trustului de mecanizare a 
agriculturii din județul Timiș : 
„Avem un număr de repere de la 
tractoarele U 650 dezmembrate — 
între care carter punte spate, carter 
ambreiai trompă osie stînga-dreapta 
s.a. — la oare am renunțat complet 
la noi aprovizionări. Totuși, după ce 
ne asigurăm necesarul de piese de 
schimb pentru unitățile proprii, ră- 
min cantități disponibile oe care 
le-am putea înapoia întreprinderii 
producătoare din Brașov. Sîntem de
ciși chiar să primim tractoare noi e- 
chipate cu aceste piese". Ing. Lauren- 
tiu Constantinescu. directorul Trustu
lui S.M.A. Brașov: „în urmă cu patru 
ani am încheiat chiar un contract cu 
întreprinderea de tractoare pentru 
restituirea a patru tipuri de repere 
recuperate la casarea tractorului 
U 650. Rezultatul 7 Am livrat doar... 
70 de piese dintr-un singur reper în 
valoare totală de 117 600 lei! Si acum 
avem în stoc piese în valoare de 
peste 356 000 lei. Sperăm că n-or să 
ne mai blocheze depozitele multă 
vreme".

Dacă partenerii au același punct de 
vedere, atunci de ce trenează de 
atîta timp urnirea din loc a acestei 
acțiuni 7 Se pare că mai trebuie re
zolvate doar două amănunte de or
din contabil care. în mod normal, nu

ar trebui să Constituie o piedică : 
cine suportă cheltuielile de trans
port si care să fie prețul pieselor. 
Această „buturugă mică" a răsturnat 
Si în urmă cu patru ani „carul" ac
țiunii declanșate, la vremea respec
tivă. de Direcția generală a mecani
zării din Ministerul Agriculturii, pie
sele destinat^ refolosirii în fabrica
ția tractoarelor noi luînd drumul 
cuptoarelor, după ce ruginiseră ani 
in sir în depozite. Iată de ce insis
tăm ca în momentul de fată factorii 
de decizie din cele două ministere 
(al agriculturii si al construcțiilor de 
mașini) să găsească. în cel mai 
scurt timn. rezolvarea cuvenită tu
turor problemelor rămase încă în 
suspensie.

Pentru a vedea oare sint dimen
siunile pe care le poate atinge aceas-

în legătură 
cu piesele de schimb 

pentru tractoare 
și mașini

tă acțiune, să apelăm la cîteva cifre. 
Potrivit normativelor elaborate de 
institutul de profil din București 
(după calcule care țin seama de de
gradarea accidentală a unora dintre 
reperele avute în vedere), de la 100 
de tractoare U 650 casate se pot re
cupera si refolosi — precizăm, fără 
nici un fel de reconditionare. numai 
după o simplă curățare — 12 repe
re. cu un număr de 720 de pies^ și 
o valoare totală de 272 190 lei, Are 
înglobează în ele 9 tone oțel. ~ 5 
tone fontă si 96 kg aluminiu. Ca să 
aflăm ce economii se pot obține nu
mai în județul Timiș bunăoară, prin 
refolosirea acestor piese, avînd în 
vedere că în acest an. potrivit pro
gramului. au fost casate 554 trac
toare. e de ajuns să înmulțim cifrele 
de mai sus cu cinci. Dar dacă vom 
extinde calculele la nivelul întregii 
țări 7 Ne oprim aici cu aceste con
siderații. întrucit un alt element fur
nizat de institutul de cercetare de 
profil ni se pare si mai concludent, 
datorită perspectivelor pe care le 
deschide în refolosirea pieselor de 
schimb. Nomenclatorul general cu
prinde piesele care se pot refolosi 
in aceleași condiții de Ia 68 de ti
puri de tractoare si mașini agricole ! 
Iar acest normativ a fost elaborat cu 
doi ani în urmă...

Revenind în prezent, cînd acțiunea 
de recuperare a fost reluată la în
treprinderea din Brasov, nu mică 
ne-a fost mirarea constatînd un fapt

la... preț
cel puțin anapoda : la o serie de re
pere cuprinse în programul de refo- 
losire a pieselor rezultate din casări 
întocmit de întreprinderea de trac
toare din Brașov. Direcția generală 
pentru aprovizionare tehnico-mate- 
rială din Ministerul Agriculturii so
licita. pentru anul 1988... piese de 
schimb 1 Probabil, asa cum de fapt 
este normal, aceste solicitări s-au 
făcut pe baza cererilor ferme ale 
unităților de mecanizare benefi
ciare. Deci agricultura restituie 
piesele care nu-i sînt necesare între
prinderii din Brasov pentru a fi în
globate în tractoare noi. iar între
prinderea de tractoare urmează să 
livreze agriculturii aceleași piese de 
schimb. bineînțeles noi. Nestiind 
dreapta ce face stingă, cu o mină 
se iau piese, iar cu cealaltă se dau 
aceleași piese la fel de bune si unele 
si altele. Pentru edificare, iată cîte
va cazuri de astfel de practici păgu
bitoare. puse la dispoziție de către 
întreprinderea „Tractorul" Brașov : 
pentru tractorul U 650 se solicită 
4 000 capace fată din fontă. în valoa
re totală de aproape 1.2 milioane lei, 
care cîntăresc peste 63 de tone. în 
legătură cu acestea, notăm că. potri
vit normativului, 50 la sută din nu
mărul pieselor provenite din casarea 
tractoarelor pot fi refolosite ca ata
re. Așadar, de la cele 8 946 tractoa
re casate în acest an ar rezulta 
aproape 4 500 capace fată, ceea ce 
ar face inutilă solicitarea amintită. 
Să nu știe oare factorii răspun
zători din Ministerul Agriculturii 
de acțiunea de refolosire a Pieselor 
provenite din casări 7 Pe bună drep
tate se pune întrebarea : cum vor 
reuși unitățile de mecanizare a agri
culturii să consume. într-un singur 
an. atitea capace fată, cind acestea, 
în mod normal, nu suferă nici o uzu
ră 7 Atunci de ce au fost comandate? 
Asemănător stau lucrurile și cu o 
serie de repere de la tractorul S-l 500 
— baie de ulei, capac față. placă 
intermediară, carter ambreiai s.a. Și 
atunci ne întrebăm : unde s-a gre
șit 7 Ori planul de refolosire întoc
mit de întreprinderea de tractoare, 
pe baza cercetărilor efectuate de in
stitutele de profil, este considerat de 
către organismele de specialitate din 
Ministerul Agriculturii o ficțiune, 
ori. pur și simplu, acestea din urmă 
nu cunosc posibilitățile reale, nu 
imaginare, ale unităților de meca
nizare a agriculturii, de a contribui 
nu numai la economisirea unor re
surse materiale și energetice. dar 
și la reducerea propriilor cheltuieli 
de producție.

Lucian CIUBOTARU 
R. EUGEN

BRAȘOV : Economii de ciment
Oamenii muncii de la Trustul an

trepriză generală de construcții in
dustriale Brașov sint angajați ferm 
in gospodărirea cît mai judicioasă a 
cimentului. Ei au întreprins, de la 
începutul anului, o seamă de mă
suri care contribuie la reducerea 
consumului specific de ciment. 
Printre cele mai importante se nu
mără cele privind utilizarea la pre
pararea betoanelor a aditivului 
(plastifiant) „Disan". realizat la 
Combinatul de celuloză și hîrtie 
din Zărnești. prin care se econo

misesc 15 kg ciment la fiecare 
metru cub de betoane. înlocuirea 
unui important volum de beton 
monolit cu structuri prefabricate 
realizate pe șantiere, soluție tehno
logică mult mai economicoasă, me
canizarea unor operații de lucru și 
altele. în acest mod. pină ieri, co
lectivul trustului brașovean a eco
nomisit aproape 400 tone ciment, 
cantitate care pînă la finele anu
lui urmează să crească la 1200 
tone. (Nicolae Mocanu).

Intr-una din secțiile întreprinderii 
textile „Oltul" din municipiul Sfintu 

Gheorghe

ESTE RENUNȚAREA LA CON
TRACTE O SOLUȚIE DE DURATĂ 7 
„în cadrul acțiunilor de sprijinire a 
întreprinderilor pentru încadrarea 
in nivelul normat al stocurilor, or
ganele financiar-bancare au pus un 
accent deosebit pe laturile cu ca
racter preventiv — ne spune tova
rășul Emil Diaconescu, director ad
junct în Centrala Băncii Naționale a 
Republicii Socialiste România. Ast
fel. se întreprind acțiuni speci
fice pentru raționalizarea apro
vizionărilor, în directă corelație cu 
producția contractată, pentru inter
zicerea lansării în fabricație a unor 
produse necontractate sau în devans 
față de termenele stabilite. De e- 
xemplu. pentru prevenirea . formării 
de stocuri supranormative de mate
rii prime, organele băncii ai» insti
tuit controlul prealabil asupra plă
ților la un mare număr de între
prinderi din întreaga tară, respin- 
gînd la plată din credite bancare 
peste 1 000 documente privind mate
riale care urmau a se aproviziona. 
Pentru a evita asemenea situații ne
plăcute, numeroase alte unități eco
nomice au cerut renunțări la con
tracte și la repartiții pentru aprovi
zionări care nu erau strict necesare 
bunei desfășurări a activității de 
producție".

Evident, acestea sînt situații-limită 
și ele se datoresc în primul rînd fap
tului că unele întreprinderi au con
siderat că pot continua, nestinghe
rite. „jocul" atît de dăunător al sto
cării de resurse materiale. Oricît ar 
fi de dur, procedeul respingerii la 
plată a documentelor pentru aprovi
zionări inutile este insă pe deplin 
justificat, deoarece întrerupe „cercul 
vicios" al stocurilor create fără rost, 
care nu sint. in ultimă analiză, decît 
o formă a producției de dragul pro
ducției.

Totuși, procedeul renunțării Ia 
contracte nu trebuie să capete o răs- 
pîndire exagerată, deoarece- destabi
lizează un întreg lanț de unități pro
ducătoare și — oricît ar părea de 
ciudat la prima vedere — este el în
suși generator de... stocuri.

Astfel. întreprinderea de utilaj pe
trolier și reparații Teleajen se con
fruntă. in ultimele săptămîni, cu o 
adevărată „avalanșă" de renunțări 
la Contracte ferme încheiate ante
rior : „neavînd posibilități de mon
taj. plata utilajelor- nu se poate asi
gura" ; „sintem nevoiți să renunțăm 
la utilajele contractate pentru se
mestrul al doilea, ca urmare a re
structurării graficului de lucru" —

citim în citeva telexuri expediate în 
a doua decadă a lunii iunie. Preci
zare importantă deoarece, la acea 
dată, termenul legal de anulare a 
contractelor era depășit, iar I.U.P.R. 
Teleajen nu putea să solicite, la rin- 
dul său, renunțarea la aprovizionă
rile devenite inutile. $i mai neplă
cută a fost situația întreprinderii 
„Micfoelectronica“-București, care a 
fost anunțată de sistarea unui con
tract în valoare de 3,5 milioane lei 
chiar în luna în care urma să li
vreze produsele, pe care deja le exe
cutase. Sigur, se nasc numeroase în
trebări referitoare la motivele pen
tru care beneficiarii au „descoperit" 
atît de tîrziu că trebuie să renunțe 
la contractele încheiate. Un fapt ră- 
mîne cert : greșelile beneficiarilor 
vor fi suportate de... furnizor 1 Este 
un argument în plus pentru a în
cheia cît mai rapid și acest „joc de-a 
contractarea" în favoarea singurei 
formule viabile pe termen lung : o 
aprovizionare normală, în condițiile 
respectării contractelor încheiate.

CONTRACTUL — LITERA DE 
LEGE ! Dacă situația prezentată mai 
sus are o' răspîndire destul de limi
tată. există însă, din păcate, un fe
nomen mult mai frecvent de neres- 
pectare a contractelor încheiate, care 
generează mari imobilizări de resur
se materiale, blocări în lanț ale cir
cuitului productiv. Este vorba de 
nelivrarea Ia termen a tuturor can
tităților și sortimentelor prevăzute 
în contract. Cele mai afectate sînt 
întreprinderile producătoare de uti- 
laje-unicat, deoarece acestea au, de 
regulă, o structură a aprovizionării 
formată din zeci de mii de repere, 
fiecare cu locul său bine precizat în 
produsul final. Un nedorit exemplu, 
in acest sens îl oferă întreprinderea 
de utilaj chimie Ploiești, deținătoa
re a unui stoc de materiale dezasor- 
tate ce a condus la depășirea nor
mativului cu 90 milioane lei ! Con- 
tabilul-șef al întreprinderii. Ion 
Rusu, ne arată numeroase cazuri de 
produse care nu au putut fi lansate 
în fabricație datorită absenței unui 
material sau repeî' de mică valoare. 
Dintre acestea, unul ni s-a părut mai 
semnificativ : materiile prime de 
bază pentru o comandă provin de la 
doi furnizori (caz fericit, de regulă 
fiind angrenate mai multe unități, 
ceea ce. desigur, nu este de natură 
să simplifice lucrurile). Unul dintre 
aceștia. întreprinderea de țevi „Re
publica", si-a onorat integral con
tractul, iar celălalt. Combinatul si
derurgic Galați, a livrat zece din

Noile capacități energetice - racordate neintirziat 
la circuitul productiv

(Urinare din pag. I)

Zilele trecute ne-am aflat din nou 
pe șantierul acestui important obiec
tiv energetic. Cum se prezintă lu
crurile la ora actuală 7 întrebarea 
am adresat-o celor trei factori : be
neficiar. constructor și montor. Răs
punsul — susținut cu argumente 
convingătoare — este același : nu 
vor fi respectate termenele de pu
nere in funcțiune stabilite deoarece 
s-au acumulat restante mari, care nu 
mai pot fi recuperate. Așa stind lu
crurile, consecințele se pot deduce 
ușor. Dar să vedem mai în profun
zime ce cauze au determinat această 
stare de lucruri total necorespunză
toare. Cazanul nr. 3. cu o capacitate 
de 420 tone abur pe oră. a avut ter
men de punere în funcțiune 30 iunie 
a.c. Cum și în prezent sînt mari ră- 
mineri în urmă in livrarea unor in
stalații și utilaje la acest cazan și la 
turbina nr. 3, nu se va putea res
pecta — o spun cei în drept.— nici 
termenul de 30 septembrie a.c.. cind 
este planificat să intre în funcțiune 
grupul nr. 3 de 50 MW. S-a prevă
zut un nou termen — 23 noiembrie 
a.c. — dar în situația actuală, dacă lu
crurile nu intră grabnic pe făgașul 
normal, și acest termen se află de 
pe acum sub semnul întrebării.

Purtăm un dialog cu inginerul 
Micu Anton, secretarul comitetului 
de partid de pe platforma centralei 
electrice și de termoficare. despre... 
neritmicitatea care se menține in a- 
provizionarea cu utilaje și instalații, 
ceea ce dereglează in mod vizibil 
activitatea de pe șantier. Și reținem 
cîteva aspecte care trebuie să dea 
serios de gindit celor care au răs
punderea realizării acestui obiectiv, 
întreprinderea „Vulcan" București 
— furnizorul general — și-a luat

angajamentul ca pină la 30 aprilie 
a.c. să recupereze integral restan
țele din 1986. Angajament neonorat. 
La această dată. intreprinderea 
„Vulcan" mai are de livrat pentru 
cazanul nr. 3 echipamente pentru 
îmbunătățirea sistemului sub pre
siune (100 tone), care impune efec
tuarea unui mare volum de muncă : 
peste 5 000 suduri de inaltă preci
zie; instalații de răcire (15 tone); 
susțineri instalații de răcire și țevi 
cădere (900 tone) ; conducte dintre 
cazan și bara colectoare, inclusiv ar
măturile (90 tone). Totodată, se aș
teaptă livrarea unor echipamente 
restante de la întreprinderea de ma
șini grele București (generatorul de 
60 MW : o pompă de alimentare tip 
EPA—500) ; întreprinderea „Electro- 
putere" — Craiova (8 transformatoa
re de 1 000 kVA) și întreprinderea 
de utilaj tehnologic Bistrița (64 e- 
Iectrofiltre).

Un alt obiectiv, cazanul nr. 4, tot 
de 420 tone abur pe oră. are ter
men de punere in funcțiune data de 
30 octombrie a.c. Va fi respectat a- 
cest termen 7 Răspunsul specialiști
lor de pe șantier : lucrările de mon
taj abia au demarat : sînt mari ră- 
mineri in urmă și deci nu este posi
bilă Încadrarea în- termenul planifi
cat. Pină in prezent n-au fost livra
te de la acest cazan decit tamburul 
și 29 tone țevi de legătură. întreprin
derea „Vulcan" are o restanță și la 
acest cazan de peste 800 tone utilaje.

în cursul zilei în care am fost pe 
șantier ne-am oprit la mai multe 
puncte de lucru ale constructorilor 
și montorilor. Se fac, într-adevăr. 
eforturi pentru grăbirea ritmului de 
lucru. „Noi am suplimentat forța de 
muncă și lucrăm in două schimburi 
— ne spune inginerul Aurel Ovezea. 
șeful brigăzii de montaj. Din păca-

I■
te. executăm lucrări care nu sint de 
strictă necesitate, adică nu lucrăm 
intens la obiective cu termene apro
piate de punere în funcțiune. Cau
za 7 Lipsa unor utilaje".

Intr-adevăr, așa se prezintă lu
crurile) în locul unde va fi cazanul 
nr. 4. platformele, de montaj sint 
goale. Se așteaptă și se tot așteaptă 
— de multă vreme — utilajele și in
stalațiile. care acum ar fi trebuit să 
se afle pe poziție, montate. Si iată 
cum se pierde timp prețios de lucru 
pe șantier din vina furnizorilor care 
și-au făcut o păgubitoare practică 
de a solicita noi și noi termene de 
recuperare a restanțelor, dar pe 
care nu le respectă. Dovadă — după 
cum atestă aspectele constatrfte — 
că semnalul critic de acum aproa
pe trei luni nu a fost recepționat. 
Oamenii muncii de pe șantierul a- 
cestui important obiectiv energetic 
adresează un apel tovărășesc furni
zorilor de utilaje de a^și spori efor
turile pentru a recupera cît mai 
grabnic și in totalitate restanțele. Se 
impune așadar ca Ministerul Ener
giei Electrice, Ministerul Construc
țiilor Industriale și Ministerul In
dustriei de Utilaj Greu să analizeze 
temeinic, cu răspunderea și exigen
ta ce se cuvin, starea de lucruri 
creată pe acest șantier, să adopte 
măsuri imediate și ferme, care să 
fie finalizate punct cu punct intr-un 
timp cit mai scurt posibil. Pentru 
că un lucru trebuie reținut : nimeni 
nu-și poate permite derogarea de la 
termenele planificate de punere in 
funcțiune a noilor capacități de pro
ducție de care economia națională 
are mare nevoie.

Virqiliu TATARU
corespondentul „Scinteii"

cele 11 sortotipodimensiuni contrac
tate. în total, materiale in valoare 
de 961 mii lei „așteaptă" sosirea 
unui singur sortiment de tablă, in 
valoare de 64 mii lei. Iată cit se 
poate de clar „mecanismul" prin 
care nerespectarea întocmai a pre
vederilor contractuale creează 
stocuri, imobilizări de resurse mate
riale.

PROIECTAREA ȘI EXCESUL DE 
DIVERSIFICARE. Mai multi factori 
de răspundere — în special din în
treprinderi producătoare de utilaje- 
unicat — au opinat că. în parte, 
stocurile se datoresc și numărului 
foarte mare de repere utilizate în 
decursul fiecărui an, iar acesta, la 
rîndul său, are la origine o exage
rată diversificare a proiectelor de 
dxecuție furnizate de institutele spe
cializate. Astfel, la Întreprinderea 
mecanică de utilaj chimic București, 
dintr-un raport privind programul 
de îmbunătățire a nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, aflăm că 
documentația de execuție este fur
nizată de peste 30 institute de pro
fil. fiecare din acestea alegind cu 
predilecție soluții proprii in locul 
celor tip. ceea ce face ca numai 4—6 
la sută din repere și subansamble să 
fie tipizate., In același spirit, direc
torul economic al întreprinderii de 
pompe „Aversa" din București, Eu
gen Ciortaru, ne spunea : „Uneori, 
stocurile rămîn și pentru că proiec
tantul modifică într-un ritm foarte1 
alert proiectele pe care ni le pune la 
dispoziție. Tipul cuplajului dintre 
motor și pompă, de exemplu, este 
altul aproape la fiecare nouă coman
dă și de fiecare dată ni se spune că 
acesta reprezintă -ultimul strigăt» în 
materie. Așa o fi, dar ar fi bine 
dacă proiectanții ar mai trece și 
prin uzină să vadă condițiile tehnice 
concrete in care lucrăm și, de ce nu, 
să ne sprijine să valorificăm mo
toarele și cuplajele rămase nefolosi
te ca urmare a prea rapidei modifi
cări a... propriilor lor proiecte de 
execuție".

Din discuțiile purtate a rezultat șt 
o direcție de acțiune pentru rezolva
rea excesului de diversificare : coin
teresarea institutelor de proiectare 
pentru găsirea soluțiilor celor mai 
eficiente de execuție pentru benefi
ciar, deoarece actualul sistem de de
contare pornește de la o concepție, 
cantitativă — valoarea proiectului 
este dată de numărul orelor de pro
iectare afectate — ceea ce „stimu
lează" evitarea soluțiilor-tip exis
tente și proliferarea noilor variante, 
nu întotdeauna justificate din punct 
de vedere economic.

„LOT OPTIM" 7 în cursul investi
gațiilor efectuate am intilnit și alte 
cauze care determină apariția de 
stocuri supranormative. cu o arie de 
răspîndire mai largă sau mai res- 
trînsă. Ne vom mai opri. în final, a- 
supra uneia singure, care, deși nu 
angrenează valori deosebit de ridi
cate. dă naștere unor situații demne 
de un teatru al absurdului :

Citim dintr-o analiză a stocurilor 
supranormative de la întreprinderea 
de echipamente periferice București 
(I.E.P.E.R.): „Stocurile se mențin și 
datorită faptului că unele întreprin
deri livrează in loturi optime (în
treprinderea de piese radio și semi- 
conductori București, „Microelec
tronica". întreprinderea de fe
rite Urziceni) sau în cantități vago- 
nabile (pentru metale feroase si ne
feroase), precum și datorită faptului 
că unitățile specializate de transport 
pun la dispoziție mijloace de mare 
capacitate, ce trebuie folosite la în
treaga capacitate, in vederea econo
misirii de carburanți" (1 7). Cu alțe 
cuvinte, „lotul optim" nu are nici o 
legătură eu necesarul beneficiarului, 
iar economia de carburant se reali
zează prin umplerea autocamionu
lui cu... produse inutile !

Ne-am fi așteptat ca situații ase
mănătoare să mai întilnim doar la 
unități economice mici, Ja laboratoa
re de mică producție. Iată însă că 
nici unități de dimensiunea între
prinderii de utilaj chimic Ploiești nu 
sînt „scutite" de asemenea practici : 
aici, necesarul tehnologic anual de 
tablă groasă pentru plăci tubulare 
este de opt tone. Cantitatea minimă 
pe care o contractează Combinatul 
siderurgic Galați, este însă de... 20 
tone.

Iată, așadar, citeva din cauzele 
care determină apariția stocurilor 
supranormative și care trebuie să 
fie eliminate cu desăvîrșire. in cel 
mai scurt timp. Un rol important 
în acest sens revine bazelor de 
aprovizionare tehnico-materială. 
care trebuie să constituie un „tam
pon" intre loturile mari ale produ
cătorilor și necesitățile de consum 
mai mici ale fiecărui beneficiar in 
parte. Dar la rolul care revine ba
zelor de aprovizionare în dimen
sionarea optimă a stocurilor din 
unitățile economice ne vom referi 
într-un viitor, articol.

Eugen RADULESCU
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Expoziția de artă-factor de educație complexă
TEHNICA ROMANEASCĂ DE VÎRF
- IN SLUJBA SĂNĂTĂȚII OMULUI

In multitudinea activi
tăților culturale desfășura
te azi pe cuprinsul întregii 
țări, expoziției de artă îi 
revine un rol deosebit de 
important — acela de pro
movare a valorii. Prezen
tarea unor lucrări de cele 
mai diferite categorii, 
realizate in stiluri dintre 
cele mai variate, nu se li
mitează strict la înfățișa
rea rezultatelor unui de
mers creator, ci implică, Jn 
mod firesc, integrarea a- 
cestor lucrări contextului 
foarte precis în care au 
fost create. implică, cel 
puțin teoretic, o contribu
ție la modelarea persona
lității unor iubitori de artă 
de asemenea de cele mai 
diferite categorii.

An de an, spațiile expo- 
ziționale ale țării s-au ex
tins prin înființarea a nu
meroase galerii de artă. In 
toate centrele cu activita
te artistică, în orașele în 
care există cenacluri și fi
liale ale Uniunii artiștilor 
plastici, ca si, în Capitală, 
de altfel, astfel de spa
tii destinate manifestă
rilor de artă plastică s-au 
dovedit a fi adevărate nu
clee de educație complexă 
a publicului iubitor de 
artă. O retrospectivă a ma
nifestărilor de artă ce au 
avut loc în aceste spații 
în ultimii ani este de na
tură să releve o anume di
namizare a sistemului ex
pozițiilor, o nuanțată și 
diferențiată racordare a 
lor la problematica de ex
tremă complexitate a ar
telor plastice contempora
ne. Și nu întîmplător, a- 
preciind rezultatele la care 
s-a ajuns în domeniul ar
telor plastice, secretarul 
general al partidului afir
ma : „Arta plastică luată 
in toată complexitatea sa 
a obținut rezultate impor
tante. In acest fel, artiștii 
plastici au adus o contri
buție însemnată Ia activi
tatea de formare a omului 
nou, la dezvoltarea culturii 
și artei noastre naționale 
și, fără îndoială, prin a- 
ceasta, și la dezvoltarea 
artei și culturii univer
sale".

Nu numai realizările din 
domeniile oarecum tradi
ționale ale picturii, sculp
turii, graficii și artelor de
corative, dar și ansamblu
rile statuare, frescele, mo
zaicurile desfășurate pe 
spații ample, categorii ale 
graficii de mare tiraj, pre
ocupările variate ale celor 
peste 3 000 de creatori din 
întreaga țară pentru cali
tatea artistică a mediului 
de existență stau mărturie 
unei efervescente vieți 
culturale. In aceste condiții, 
manifestările de ordin so

cial ale artelor plastice, 
mai ales acelea concreti
zate în foarte larga cate
gorie a expozițiilor de artă, 
ilustrează felul în care, pe 
un plan mai general, baza 
materială a culturii din a- 
cest domeniu este folo
sită. Cele peste 1 200 de 
expoziții organizate anual 
în întreaga țară, dintre 
care peste 300 în Capitală, 
raportate la cele cîteva 
zeci care se organizau la 
începuturile ființării Uni
unii artiștilor plastici im
pun în limbajul arid al ci
frelor o realitate evidentă. 
Expozițiile anuale, județe
ne sau municipale, de pic
tură, sculptură, grafică, 
artă decorativă și design, 
saloanele anuale republi
cane de gravură, bienalele 
de pictură și sculptură, 
trienalele de grafică, sce
nografie, artă decorativă și 
design, ca și numeroasele 
expoziții republicane festi
ve și omagiale au eviden
țiat, uneori cu multă pu
tere de convingere, prin 
lucrări de reală ținută ar
tistică, efortul membrilor 
Celor 36 de filiale și cena
cluri ale Uniunii artiștilor 
plastici de a crea lucrări 
care să poată contribui la 
îmbogățirea patrimoniului 
cultural național și, impli
cit, la modelarea conștiin
țelor unor largi categorii 
de oameni ai muncii.

Faptul că publicului larg 
îi sint prezentate anual 
aproximativ 10 000 de lu
crări noi din toate genurile 
a fost de natură să confere 
vieții noastre culturale un 
nou relief artistic. Pro
cesul educativ, conținut în 
fiecare din aceste desci
frări de gînd și sentiment, 
constituie in acest sens 
unul din elementele impor
tante ale sociologiei artis
tice — impactul cel mai 
puternic asupra publicului 
avîndu-1 mai ales acele 
lucrări în care ideile au 
fost transmise cu ajutorul 
unor expresii artistice 
deosebite, în Care transfi
gurarea în culoare sau for
mă a mesajului s-a dove
dit capabilă să le confere 
circulație, dar mai ales sta
bilitate în planul valorilor 
artistice. Și nu poate fi 
lipsit de interes să amin
tim faptul că, răspunzînd 
necesităților unui efort de 
valorificare a patrimoniu
lui culturii românești, in 
ultimii ani, publicului larg 
i-au fost oferite numeroa
se prilejuri de cunoaștere a 
acestor valori ale patri
moniului nostru de aur 
prin organizarea unor sem
nificative selecții din crea
ția unor înaintași de 
prestigiu ai artei noastre. 
Și n-ar fi decît să amin-

Viorel Mărginean : „NOUA IEȘIRE LA MARE"

tim, fără pretenția' unei 
priviri exhaustive, retros
pectivele Nicolae Grigo- 
rescu, H. Catargi, I. Iser. 
N. Dârăscu, C. Ressu, N. 
Tonitza, Ștefan Dimitrescu 
sau dintre retrospectivele 
unor maeștri contemporani 
pe acelea ale lui Ion Vla- 
siu, Ion Irimescu, Corne- 
liu Baba, Ligia Macovei 
care s-au dovedit a fi in
strumente formative fun
damentale, atît pentru spe
cialiști, cît și pentru pu
blicul mai puțin inițiat. 
Alăturj de marile eveni
mente culturale pe care le 
reprezintă organizarea a- 
cestor expoziții retrospec
tive, cele circa 200 de expo
ziții personale organizate 
anual numai în Capitală, 
ca și cele aproximativ 350 
deschise în principalele 
centre ale țării au prezen
tat, de asemenea, selecții 
marcante din creația unor 
artiști contemporani.

Pasiunea sporită a celor 
mai variate categorii de 
public pentru fenomenul 
artistic este un adevăr evi
dent. La fel de pregnant 
ca și accesul tot mai larg 
al acestui public spre 
valorile artei contempo
rane ’— fenomen obiș
nuit, fără de care nici 
o cultură națională nu s-ar 
putea socoti pe deplin îm
plinită. Prin intermediul 
expozițiilor personale, mai 
ales, lucrările de artă se 
dovedesc capabile să co
munice date esențiale des
pre personalitatea creato
rilor, să recompună, în an
samblul lor. urmărit de-a 
lungul a cîțiva ani. însăși 
imaginea artei contempo
rane, să permită descifrări 
esențiale în domeniile pic
turii, sculpturii, graficii 
sau artelor decorative. 
Regulamentul Uniunii ar
tiștilor plastici, conform 
căruia fiecare membru al 
uniunii, o dată la doi ani, 
are dreptul să deschidă o 
expoziție personală, pe o 
perioadă de trei săptămîni, 
este de natură să asigure 
o distribuire proporțională 
a spațiilor de expunere. O 
înțelegere mai puțin admi
nistrativă a acestei distri
buiri „echitabile" ar fi 
însă un bun cîștigat în fa
voarea calității. Un plus de 
selecție efectuat pe lingă 
autoselecția lucrărilor pe 
care autorul însuși o face 
de obicei ar duce, credem, 
la o sporire a calității ex
pozițiilor personale. Din 
acest punct de vedere, dacă 
multe din expozițiile per
sonale ale ultimilor ani au 
ilustrat cote apreciabile ale 
nivelului calitativ și ale mo
dului de prezentare, la fel 
de adevărată este și pre
zența unor manifestări me
diocre din punct de vedere 
valoric, prezența unor lu
crări care, deși oneste, au 
exprimat un meșteșug mi
nor, rutinier. Decalajele 
înregistrate uneori intre 
expozițiile deschise simul
tan în Capitală sau dife
rențele valorice înregistra
te uneori chiar în cadrul 
aceleiași manifestări, fie 
că se referă la artiști 
bucureșteni sau la invitați 
din țară (în cadrul schim
burilor frecvente între 
filialele și cenaclurile 
U.A.P.), indică o insufi
cientă raportare la legitime 
rigori ideologice si estetice, 
întrucît in privința expu
nerii publice a unui obiect 
de artă nu criteriile unei 
generozități minore tre
buie să primeze, ci crite
riile înalte ale valorii, ale

Ștefan lacobescu : „REPORTAJ PE COLENTINA"

„Era informaticii" a început in tara noastră, la scară 
națională, in 1968, cină a fost elaborat, din 
inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, programul de dotare cu tehnică de 
calcul a economiei, menit să asigure creșterea produc
tivității muncii și a eficienței economice in toate 
domeniile de activitate. Antrenată in realizarea acestui 
program prioritar, industria românească de tehnică de 
calcul, ramură cu rol decisiv in afirmarea noii revo
luții tehnico-științifice, și-a orientat eforturile și in 
direcția elaborării a noi și noi modele de microcalcula
toare. Producția de asemenea echipamente, inaugurată 
in 1978 cu microcalculatorul MC 8, a evoluat pe o linie 
ascendentă, marcată de creșterea performanțelor 
scăderea prețurilor de producție. De notat că aceste 
echipamente românești acoperă toate domeniile de 
aplicații ale microcalculatoarelor fabricate pe plan 
mondial. Astfel, ele realizează aplicații bazate pe 
calcule tehnico-științifice, puțind fi folosite la fel de 
bine in cercetare, proiectare, industrie, contabilitate, 
invățăminL precum și in alte sfere de activitate, cum

ar fi medicina. Pentru utilizarea cit mai eficientă a 
acestor echipamente, specialiști in informatică elabo
rează noi și noi programe, cit mai bine adaptate diver
selor domenii ale medicinii.

La fel ca in întreaga lume, și la noi se bucură de 
căutare, in primul rînd, sistemele informatice de 
diagnoză și tratament, care ajută medicul să colecteze 
și să prelucreze informația clinică, fără să omită nici 
un element privind diagnosticul diferențial și apoi tra
tamentul adecvat. In acest sens, se cuvine insă o pre
cizare. Intervenția calculatorului nu înseamnă trecerea 
la stabilirea unui diagnostic și tratament „automate", 
căci mașina nu poate lua singură asemenea decizii. 
Dispunind doar de datele furnizate de om, calculatorul 
se rezumă in a-l asista pe medic in stabilirea diagnos
ticului, a tratamentului și in a-l degreva de multe 
sarcini de rutină și, ca atare, automatizabile.

Prezentăm, astăzi, intr-un prim grupaj, cîteva din 
Cele mai recente programe de aceit gen, elaborate, în 
colaborare cu medici, de către specialiști ai Institutului 
de tehnică de calcul și informatică din București.

unui înalt conținut edu
cativ.

In aceleași săli ale Uniu
nii artiștilor plastici, al
tern! nd cu expozițiile per
sonale, au fost prezentate 
și alte tipuri de expoziții 
care au dat un plus de va
rietate programului obiș
nuit al galeriilor. Este 
vorba de expoziții de grup, 
deschise în funcție de a- 
numite genuri ale creației 
sau afinități stilistice, cu 
ocazia unor momente poli
tice sau ale vieții artisti
ce. Expoziții de sculptură 
mică sau de acuarelă, de 
afiș politic, expoziții care 
au înfățișat rezultatele 
unor tabere de creație sau 
expoziții organizate în 
funcție de preferințe te
matice, cum ar fi peisajul, 
florile, portretul, expoziții 
cuprinzînd ilustrații de 
carte sau expoziții de pro
iectare industrială și altele 
au adus, rînd pe rînd, în 
atenție lucrări care s-au 
impus prin folosirea unor 
mijloace de exprimare ca
pabile să pună în valoare 
măreția unor ani de rod
nice împliniri.

Superioară participare Ia 
un amplu efort de con
strucție culturală — pre
zența expozițiilor de artă 
în afara spațiilor consacra
te ei este, de asemenea, o 
realitate evidentă. Prezen
ța lucrărilor de artă în 
diferite medii de lucru din 
Capitală și diri țară, pre
zența unor lucrări repre
zentative pe marile noas
tre platforme industriale, 
în uzine, fabrici. întreprin
deri, case de cultură, clu
buri sau în unități agrico
le s-a făcut cu generoasa 
intenție de a spori eficien
ța activității expoziționale. 
Prin tot ceea ce s-a prezen
tat mai reprezentativ în 
aceste multiple forme de 
expunere reiese cu preg
nanță in evidență faptul că 
nu contemplarea distantă, 
impersonală este aceea 
care poate conferi interes 
unei lucrări de artă, ci in
tegrarea ei in inima pa
triei de azi și de mîine. 
Este un fel de integrare ce 
s-a rostit și se rostește în 
imagini, volume și culori. 
Pictura, sculptura, lucrări
le de grafică sau de artă

decorativă create în ultimii 
ani retrâsează astfel în 
momentul unui posibil 
bilanț, cum este apropiatul 
Congres al educației poli
tice și culturii socialiste, 
în- mod evocator, un nou 
portret al țării. Un portret 
căruia artiștii, alături1 de 
concetățenii lor, îi vor a- 
dăuga desigur noi mărturii 
în care cutezanța gîndului 
să se împletească cu aceea 
a faptei. Iar dacă evaluă
rile prilejuite periodic, de 
marile expoziții colective 
cu caracter de amplă și 
generoasă cuprindere a 
realităților contemporane 
conțin deopotrivă și sen
suri viitoare, dacă lucrări
le cele mai reprezentative 
ale ultimilor ani indică o 
tonică încredere în ceea ce 
se construiește frumos și 
durabil, pare încă de neîn
țeles de ce de cîțiva ani 
încoace aceleași lucrări, e 
adevărat de amplă respira
ție ideatică și artistică, sînt 
prezentate in expoziții co
lective cu teme dintre cele 
mai diferite. Fără îndoială, 
calitatea le permite o ase
menea mobilitate. Și totuși 
faptul că aceeași lucrare 
este mutată, în funcție de 
necesități, prin mai rnultg 
expoziții indică o anumită 
sărăcie a inspirației. Fap
tul că spectaculoasele mu
tații înregistrate în spațiul 
economic și social atît de 
dinamic al țării nu e sufi
cient investigat, că bilanțul 
bogat al realizărilor din 
toate domeniile, de activita
te nu este implicat în sufi
cientă măsură în imaginea 
de artă îndeamnă la re
flecții și inițiative menite 
să ducă la o și mai puter
nică ancorare în marile și 
permanentele înnoiri ale 
țării.

Creația poporului, valo
rile civilizației noastre 
contemporane constituie 
marile și permanentele re
surse ce stau în fața artei, 
a tuturor creatorilor. Prin 
artă, prezentul socialist al 
țării își amplifică frumu
sețea morală, întreaga na
țiune poate deveni mai 
profupd conștientă de am
ploarea gesturilor sale con
structive.

Marina PREUTU

Universul tinereții în universul muncii
Recenta ediție a galelor filmelor 

cu tematică pentru tineret de la 
Costinești prilejuiește, prin caracte
rul ei de sinteză, prin selecția pro
pusă. numeroase si semnificative 
concluzii. Se cuvine, astfel, mai în- 
tii observat că din ce in ce mai 
multe filme românești aduc in cen
trul atenției chipul, trăsăturile, în
făptuirile tinerilor in procesul mun
cii. Este aceasta o observație făcută 
chiar de o vooe din publicul de la 
Costinești — în stațiunea tineretului 
dezbaterea peliculelor prezentate, 
dialogul dintre realizator si benefi
ciar. nicidecum ocazional, fiind o 
practică deplin instituită, o adevă
rată instituție ce a înflorit de-a lun
gul tuturor celor nouă ediții prece
dente.

Evocând. descriind. surprinzînd 
participarea tineretului la marile 
■construcții ale tării, implicare solda
tă cu modelarea de noi valori ma
teriale si morale, cineaștii contribuie 
implicit, dintr-un unghi incitant.. la 
amplificarea și diversificarea epopeii 
naționale — la capitolul atît de ge
neros si complex al actualității.

împlinirea acestui deziderat în fil
mele artistice diferă desigur de la 
realizare la realizare, depinzind. am 
zice, de „inspirație" — cuvînt ce 
include desigur, mai mult ca altă
dată. efortul documentării, cunoaș
terea realităților, a mutațiilor socia
le si morale, putere de observație, 
pătrunderea celor mai interesante 
fenomene ale vieții, capacitate de 
selecție, talentul individualizării în
deosebi umane (făcute fără a știrbi 
forța de generalizare a imaginii cine
matografice).

„Cale liberă", filmul prezentat în 
premieră absolută in deschiderea 
„Galei" (realizat după scenariul lui 
Romulus Lai. în regia lui Nicu Stan 
si avînd printre protagoniști pe Emil 
Hosu. Eniko Szilagy. Ruxandra Bu- 
cescu), își plasează acțiunea în zona 
metroului bucurestean. acesta, filmat 
uneori ca pentru un documentar, 
servindu-i nu doar drept cadru, ci și 
ca sursă a multor momente de ten
siune. Un univers de maximă gene
rozitate. Metroul — această lucrare 
grandioasă — a angajat practic — ca 
și alte mari lucrări, precum Canalul 
Dunăre—Marea Neagră — întreaga 
tară, prilejuind un examen al capa
cității tehnioe si economioe. al com
petentei în proiectare, ca si al vita
lității resurselor inventive, finaliza
rea lucrărilor presupunînd neconteni

tă creativitate. A marcat — dimen
siune de conștiință — o mare soli
daritate de opțiune, de ideal, la nivel 
national. dublată de un puternic 
spirit revoluționar ; s-a constituit 
intr-o probă a maturității creatoare 
la care a ajuns poporul român, con
dus de partid. Voința de construc
ție. asociată unui proces de oontinuă 
remodelare umană, de autoperfecțio- 
nare si autodepășire — este marea 
metaforă sugerata de „spectacolul" 
grandios al înfăptuirii metroului. 
Edificarea acestuia a presupus și 
presupune o probă a competentei, a 
voinței individuale de a învinge, dar 
si a spiritului de echipă, a capaci-

tile reale cu care s-au confruntat" — 
opina Daniel Busuioc, student la 
Facultatea de mecanică din Iași ; o 
observație vizînd necesitatea oglin
dirii mai distincte a personalităților 
complexe ale oamenilor, a chipurilor 
diverse ale masei muncitorilor con
structori. care a fost reluată si de 
alți spectatori, precum Ionel . Blaj, 
V. Dumitrescu, ingineri, tehnicieni 
din București. Baia Mane etc. In
tr-adevăr. fără a fi străin de un 
asemenea imperativ. „Cale liberă" 
nu il finalizează decit parțial, râmî- 
nind doar un detaliu dintr-o amplă 
frescă. Narațiunea cinematografică, 
axată pe o poveste de dragoste năs-

„Gala filmului cu tematică 
pentru tineret" de la Costinești

tătii de oAlaborare rodnică, eficien
tă între oamenii aceluiași colectiv, 
între diferitele întreprinderi. între 
specialiștii unor numeroase domenii. 
Metroul a angajat si angajează com
plex personalitatea oamenilor, lăr- 
gindu-le orizontul aspirațiilor și 
aria certitudinilor. A schimbat si 
schimbă destine. A generat si gene
rează examene interioare, preocupări 
speciale de adaptare, de integrare, 
drame ale luptei cu propriile limite 
intelectuale, psihice, fizice. drame 
ale luptei ou timpul contra crono
metru. înaintarea nas cu pas a echi
valat. nu o dată, cu înfruntarea im
previzibilului. a capriciilor naturii, a 
tainelor geologicului. Realitățile me
troului invită creatorul care vrea să 
să le transfigureze la făurirea unei 
fresce cuprinzătoare, largi, bogate, 
dinamice, la restituirea suflului epo
peic al muncii. Natura omului nou, 
participant conștient la tensiunea 
creației, reclamă registre și mijloace 
apte să comunice senzația măreției 
umane, a monumentalității înfăptui
rilor. Dar. revenind la „Cale liberă", 
cum se reflectă toate aceste reali
tăți în realitatea filmului ? „Dacă 
a fost conceput ca un film despre 
doi intelectuali care lucrau la me
trou. este un film destul de bun. 
Dacă este un film închinat con
structorilor metroului — în el 
aflăm prea puțin despre marea 
lor masă și despre cooperarea lor, 
despre eroismul lor, despre greută-

cută în procesele muncii si hrănin- 
du-se din conflicte si împliniri în 
teritoriul șantierului, hu luminează 
decit o porțiune, cîteva aspecte uma
ne si problematice din ampla desfă
șurare de energii și voințe an
gajate pe șantierul metroului. Ră- 
min în afara cîmpului necesarei 
reflectări multe prezente umane ca
racteristice, tensiuni specifice, pro
cese de conștiință definitorii. Pe de 
altă parte, nemarcînd proprietatea 
tuselor portretizării, gravitatea tonu
lui descriptiv, refuzul edulcorării re
lațiilor interumane — nu putem 
treoe cu vederea discursivitatea a- 
păsată a unor secvențe, absenta unor 
rezolvări artistice opuse ilustrativis- 
mului. apte să confere o mai mare 
expresivitate și varietate ambianțe
lor. dialogurilor, o mai pregnantă 
individualitate eroilor, acea unicita
te a trăirilor umane cane generează 
forța emoțională a operei de artă.

Secvențe din universul muncii, 
cane ar fi cîștigat printr-un accent 
mai dramatic, aflăm și în „Un oas
pete la cină". Tînărul muncitor ima
ginat de scenaristul Ion Bucheru si 
regizorul Mihai Constantinescu a- 
duce la locul său de muncă pilda 
responsabilității, a seriozității și 
tenacității în atingerea competentei 
și eficienței, curajul de a promova 
noul, luptînd pentru instituirea lui. 
Portretul se întregește prin calități
le umane relevate de erou în îm
prejurările vieții personale : marea

sa sensibilitate și delicatețe, demni
tatea sa. „Un oaspete la cină" pro
pune atenției o poveste de dragoste 
in care protagoniștii (și chipul tine
rei femei ar merita un comentariu 
mai larg) trec peste prejudecăți, 
peste greutățile și momentele de 
cumpănă ce apar la începutul căs
niciei. Un film ale cărui sublinieri 
etice, sugerate într-o credibilă na
rațiune, se comunică firesc specta
torilor.

Portretul moral al tînărului se în
tregește sensibil prin sugestiile pe
liculelor ce aduc în atenție vîrsta 
școlii și a primei iubiri. Pe afișul 
„Galei" figurează atît de îndrăgitul 
film „Liceenii" (scenariul Gheorghe 
Șovu, regia Gheorghe Corjos), în care 
realismul, dar și lirismul, punctat 
de umor, al recreării unor împreju
rări caracteristice, ca și prezentarea 
unor trăsături bine cunoscute (puri
tate, candoare, gingășie, spirit ludic, 
dar și simț de răspundere, exigență 
morală, spirit de echitate) s-au 
îmbinat cu relevarea forței modela
toare a aspirației, visului, zborului 
imaginației, a puterii acestora de a 
stimula resurse interioare și de a 
spori frumusețea vieții. O investi
gare tandră, discretă, afectuoasă, 
subtilă a universului adolescentin, 
în ambianța liceului și pe fundalul 
mării, regăsim și în „Luminile din 
larg" (film de debut al regizorului 
Stelian Stativă). Secvențe realiste 
(îmbinate cu elemente de documen
tar), incitante reflecții cristalizează 
aid în sugestive simboluri ale inte
rogației, așteptării, certitudinilor.

Consednța realismului artei noas
tre, prezența tînărului în filmul ro
mânesc este și o expresie a felului 
în. care aceasta cultivă idealul. Aflat 
la vîrsta relevării propriilor dimen
siuni și înclinații, concomitent cu 
tensionata descoperire a lumii, aflat 
la vîrsta unor nobile aspirații su
fletești, a unor trăiri de intensitate 
unică, tlnărul se instituie și intr-un 
important reper moral și social. în
zestrați cu virtuți de model, eroii ti
neri participă astfel eficace la stră
dania artei de a modela conștiința 
omului contemporan (configurînd 
criterii, cristalizînd valori), de a 
menține vie pentru toate vîrstele 
fascinația celor mai nobile țeluri 
umane.

Natalia STANCU

SISTEM-EXPERT 
de diagnoză 
și tratament 

în oftalmologie
Cantitatea de cunoștințe nece

sare pentru practicarea medicinii 
este imensă și, în majoritatea ca
zurilor concrete, medicul trebuie 
să stabilească diagnosticul și tra
tamentul pe baza unor date im
precise și incomplete. Utilizarea 
calculatoarelor în medicină per
mite însă stocarea unui imens 
bagaj de cunoștințe și date, cit și 
redarea lor cu o viteză și rapidi
tate uimitoare. Atunci cînd, in 
memoria calculatorului sînt stoca
te, într-o „bază de date", bagajul 
de cunoștințe și experiența unor 
foarte buni specialiști oftalmologi 
și sînt descrise asociațiile de idei 
și raționamentele care conduc la 
stabilirea diagnosticului diferen
țial, avem de-a face cu un sistem- 
expert de diagnoză și tratament in 
oftalmologie. Tocmai un astfel de 
sistem a fost realizat, în cadrul 
Clinicii universitare de oftalmolo
gie a Spitalului militar central 
din București, de către o echipă 
formată din medici și specialiști 
ai Institutului de tehnică de calcul 
și informatică. Acest sistem asistă 
medicul oftalmolog în stabilirea 
diagnosticului pe baza simptoma
tologiei și a examenului clinic. 
Totodată, el indică lista de inves
tigații necesare pentru definitiva
rea diagnosticului, stabilește apoi 
diagnosticul corbct, tratamentul 
adecvat și programează pacientul 
pentru următorul control.

Totodată, sistemul-expert de 
diagnoză și tratament în oftalmo
logie permite stocarea unui mare 
număr de fișe medicale ale pacien- 
tilor aflați în evidența respectivei 
unități medicale. Fișele electronice 
cuprind datele din examenul cli
nic, rezultatele investigațiilor de 
laborator, tratamentul' indicat, in
tervențiile chirurgicale suferite 
etc. Regăsirea fișei medicale a 
bolnavului se face automat, exis- 
tind posibilitatea completării aces
teia cu rezultatele unor noi analize 
de laborator, în urma diferitelor 
tratamente prescrise.

Conceput într-o manieră mo
dernă, sistemul-expert de diagnoză 
și tratament în oftalmologie este 
utilizabil pe calculatoare profesio
nale din gama celor fabricate la 
noi în țară; respectiv FELIX-PC. 
Limbajul de programare la care 
s-a recurs este TURBO-PROLOG, 
un limbaj deosebit de modern fo
losit la realizarea de programe 
pentru inteligență artificială.

Sistemul este capabil să redea, 
la cerere, raționamentul care a 
stat la baza stabilirii fiecărui diag
nostic. De aceea, el poate fi de un 
real folos și pentru specializarea 
medicilor oftalmologi.

Prevăzut a fi „capul limpede" al 
medicului oftalmolog în stabilirea 
corectă a diagnosticului și a tra
tamentului. mai ales în cazurile 
de urgență, acest sistem-expert nu 
necesită decît elementare cunoș
tințe de informatică din partea uti
lizatorilor. El poate fi implementat 
cu ușurință nu numai în clinici 
universitare, dar și în orice'cabi
net oftalmologie sau de medicină 
generală care acordă asistență 
medicală de urgență.

ANDA — sistem 
de monitorizare 

în timp real 
a parametrilor 
de anestezie

Performanțele calculatoarelor 
personale își pot dovedi utilitatea 
și în anesteziologie, dată fiind 
complexitatea funcțiilor vitale ale 
organismului implicate în desfășu
rarea acestei moderne tehnici me
dicale. Cu ajutorul calculatorului, 
datele; acestor funcții se pot ur
mări si corecta operativ, astfel în-

cît actul chirurgical să se poată 
desfășura în cele mai bune con
diții. Punerea la punct a unui sis
tem evoluat de urmărire in timp 
real a parametrilor de anestezie, 
în cursul unei operații, constituie, 
prin urmare, un element auxiliar 
de mare importantă în desfășura
rea propriu-zisă a actului chirur
gical. In acest sens, recent, a fost 
implementat pe calculatoare per
sonale HC-85 și TIM-S un pro
gram cu ajutorul căruia se reali
zează în mai bune condiții moni
torizarea in timp real, adică în 
cursul operației chirurgicale, a 
proceselor de anestezie din cadrul 
Spitalului clinic Fundeni. Rod al 
colaborării cu un colectiv de me
dici specialiști în anesteziologie de 
la acest spital, programul se expe
rimentează cu bune rezultate, ur- 
mînd să intre curînd în exploatare 
și apoi să se generalizeze.

Programul este alcătuit din două 
părți, respectiv dintr-o bază de 
date și un sistem propriu-zis de 
monitorizare a parametrilor de 
anestezie. Baza de date poate fi 
folosită de orice cadru medical, 
fără ca. pentru aceasta, să fie ne
cesară o pregătire specială în do
meniul informaticii. Pe cît de ra
pid este accesul la înregistrările 
bazei de date, pe atît de rapid se 
poate trece în regim de monito
rizare, chiar în cursul interogării 
bazei de date, fără pierderea infor
mațiilor introduse.

în vederea folosirii sistemului de 
monitorizare, se introduc pe calcu
lator informații generale referi
toare la pacient și apoi datele exa
menului clinic preoperator. Siste
mul oferă posibilitatea corectării 
oricărei informații rezultate din 
examenul clinic preoperator. în ce 
privește sistemul de monitorizare 
propriu-zisă, un element de nou
tate îl prezintă sistemul de sincro
nizare a ceasului de timp real, care 
se dovedește deosebit de util în 
conducerea complexă a proceselor 
de anestezie. Ceasul de timp real 
asigură afișarea permanentă pe 
ecran a timpului scurs de la în
ceperea anesteziei, avertizarea, la 
o oră prestabilită de utilizator, si 
introducerea automată a valorilor, 
adică a datelor referitoare la me- 
dicajia anestezică și la cea auxi
liară administrate. Ia temperatura 
măsurată, la frecvența pulsului, la 
tensiunea arterială și la' frecvența 
respiratorie.

Toate valorile introduse se tra
sează automat, ca funcție de timp, 
pe un grafic care cuprinde între
gul ecran. Urmărind acest grafic, 
medicul anestezist știe cu preci
zie, în orice moment, ' care este 
starea pacientului și, în funcție de 
aceasta, ce măsuri trebuie adop
tate, astfel incit actul operator să 
se efectueze în cele mai bune con
diții.

Rezultatele obținut» pînă în pre
zent au fost satisfăcătoare. Ur
mează ca aplicația să se dezvolte 
în continuare în vederea realizării 
unui sistem integrat, de monitori
zare complexă a parametrilor anes- 
teziologîci, în funcție de cerințele 
ce vor fi formulate de clinicieni 
privind criteriile de evaluare a 
eficienței actului anestezico-chirur- 
gical.

STOMATEST — 
sistem de programe 

pentru asistarea 
medicului în 

stomatologia infantilă
Teleradiografia de profil este o 

investigație necesară pentru stabi
lirea exactă, la copii, a anomaliilor 
maxilo-alveolo-dentare. în vederea 
corectării acestora. Pe o astfel de 
teleradiografie se marchează' o se
rie de puncte antropometrice omo
logate pe plan internațional și 
apoi se calculează o multitudine 
de parametri. Ini mod uzual, pen
tru calcularea acestor parametri se 
copiază pe o hîrtie de calc tele
radiografia pacientului, se mar
chează principalele puncte impli
cate în analiză, se unesc punctele.

se construiesc unghiuri, se trasează 
perpendiculare șl apoi, cu ajutorul 
riglei de calcul și al compasului, 
se determină parametrii implicați 
în analiză. Pentru o diagnosticare 
completă, numărul parametrilor 
diferă de la analiză la analiză, el 
putînd ajunge la peste 120.

Munca de calculare a parametri
lor este migăloasă și îi răpește deci 
medicului foarte mult timp. Cal
culele devin și mai greoaie cînd 
trebuie comparate teleradiografiile 
realizate înainte si după tratament. 
Tocmai pentru a ușura munca me
dicului stomatolog și a-l degreva 
de aceste calcule de rutină. în co
laborare cu Clinica de stomatolo
gie infantilă București a fost rea
lizat un sistem de asistare a me
dicului în diagnoză, tratament și 
urmărirea evoluției în urma aces
tuia. Sistemul poate fi implementat 
pe microcalculatoare fabricate în 
țară, respectiv pe M 118, M 118B, 
TPD, CUB-Z, M 216, care lucrează 
în mod grafic.

Carie sint principalele funcții 
ale acestui sistem ? Constituirea 
unor fișiere de date de referință 
pentru valorile normale ale para
metrilor ; înregistrarea punctelor 
antropometrice implicate țn anali
ză. diagnosticarea anomaliilor ma
xilare, alveolare și dentare, cît și 
efectuarea de comparații între si
tuația inițială și de după trata
ment. In plus. STOMATEST poate 
să asigure, bunăoară, și progra
marea pe zile și ore a pacienților 
la respectivii medici curanți.

De notat că, după introducerea 
pe calculator a coordonatelor pa
cientului. o diagnosticare completă 
se obține după numai cinci minu
te, iar precizia în calcule este sim
țitor sporită.

In continuare, specialiștii au în 
vedere realizarea unui sistem ca
pabil să introducă automat datele 
(punctele de pe teleradiografie), cu 
ajutorul unei camere de luat ve
deri cuplate la microcalculator, în 
stare să transpună imaginea radio- 
grafică pe ecranul calculatorului 
și să o stocheze pe un disc flexi
bil. pentru comparații ulterioare.

ACUTRA — sistem 
de consultare a unei 
baze de date medicale 
privind tratamentele 

prin acupunctură
Datorită volumului mare de in

formații necesare stabilirii unui 
tratament corect prin acupunctură 
și multiplelor corelații existente 
între aceste informații, înmagazi- 
narea și sistematizarea lor. cu aju
torul calculatorului, prezintă o de
osebită utilitate. In acest sens, prin 
colaborarea dintre specialiștii In
stitutului de tehnică de calcul și 
informatică și medici de la Spitalul 
militar central din București, a 
fost conceput sistemul ACUTRA. 
El oferă o bază de date cuprinzînd 
toate cunoștințele necesare medicu
lui de specialitate în aplicarea tra
tamentelor prin acupunctură și 
pune la dispoziția acestuia mijloa
ce rapide de acces, selecție și con
sultare a datelor.

Din baza de date pot fi extrase 
informații cu privire la : meridia
nele și punctele care se utilizează 
în acupunctură. în funcție de afec
țiune, cît și localizarea acestora ; 
principalele manifestări patologice 
care pot surveni la nivelul fiecă
rui meridian ; bioritmul punctelor 
și meridianelor ; eventualele con
traindicata privind folosirea unor 
puncte de acupunctură ; alegerea 
punctelor. în anestezia prin acu
punctură etc. In plus. ACUTRA 
permite afișarea grafică a meridia
nelor și a punctelor implicate în 
tratament. Sistemul poate consti
tui pentru personalul medical din 
cadrul cabinetelor de acupupctură 
un instrument util în sprijinul per
fecționării profesionale, dar și al 
cercetării științifice.

Grupaj realizat de
Ioana DABU

Izvoare mereu proaspete
(Urmare din pag. I)
ții și consecințe unice în 
toată istoria noastră, mo
mentul crucial al Con
gresului al IX-lea pentru 
ca un întreg inestimabil 
patrimoniu artistic să ajun
gă la adevăratul său desti
natar care este poporul 
român. A trebuit să vină o 
personalitate învestită cu 
vocația construcției isto
rice, cum este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, născut 
parcă simbolic în anul 
Marii Uniri, răsărit din 
solul udat cu sîngele stră
moșilor, crescut în spiritul 
iubirii de neam, format la 
școala de foc a revoluției, 
pentru ca accesul întregu
lui popor la cultură să de

vină dintr-un deziderat, 
realitate palpabilă.

Cînd spunem că abia 
acum întregul tezaur ar
tistic este 
tarului de 
nostru, nu 
metaforă.
renul celei 
realități. Știm foarte bine 
că opere capitale ale artei 
și literaturii noastre erau

redat destina- 
drept, poporul 
facem doar o 

Sîntem pe te- 
mai palpabile

scoase din circuitul lor fi
resc și, vai !, atît de nece
sar, de la Brâncuși la Titu 
Maiorescu, de la Paul 
Constantinescu la Paciu- 
rea, ca să nu mai reluăm 
prea lunga listă a marilor 
creatori ai secolului XX, 
de care poporul nostru a 
fost un timp frustrat. Ge
nerației crescute în „Epoca

Nibolae Ceaușescu" îi va 
veni greu să creadă — 
și o fericim pentru aceas
ta I — că pînă și din opera 
lui Eminescu numai o mică 
parte putea ajunge sub 
ochii poporului care și l-a 
recunoscut întotdeauna pe 
Eminescu drept poet na
țional.

Epocii noi, epocii auten
ticei democrații a culturii, 
ctitorului ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îi dato
rează poporul nostru resti
tuirea acestui întreg te
zaur, atîtea acte de drep
tate, curaj și înțelepciune 
ce ne-au întregit profilul 
intelectual și moral.

Este firesc ca într-un 
asemenea climat creator, 
artiștii de azi, moștenitori

testamentari ai marilor 
înaintași, să îmbogățească 
strălucita zestre spirituală 
a poporului lor cu opere 
care să răspundă îndemnu
rilor tovarăș ului 
Nicolae Ceaușescu de a 
merge la izvoarele mereu 
vii și proaspete ale spiri
tualității naționale, de a 
oglindi realitatea cu um
brele și marile ei lumini, 
știind că socialismul nu 
este un marș triumfal, ci o 
continuă luptă, creînd o 
artă însuflețită de marile 
idealuri umaniste, revolu
ționară, demnă de epoca 
de tumult și glorii pe care 
o trăim, vrednică să fie 
testamentar transmisă ur
mașilor.

LUNI 3 august

tv
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan (color). Eroii nu au 
vîrstă. Producție a Studioului de 
film TV. Cu : Rodica Horobeț, 
Cristina Deleanu, Constantin Di- 
plan, Gheorghe Dinică, Virgil 
Andriescu, Dorel Vișan, Valentin 
Uritescu, Ștefan Bănică jr. Sce
nariul : Francisc Munteanu. Re
gia : Mihai Constantinescu. Episo
dul 4.

12,40 Din cununa cîntecului românesc.

13,00 Album duminical (parțial color)
14.50 Cu tricolorul la catarg (color) • 

Reportaj de Ziua Marinei Repu
blicii Socialiste România

19,00 Telejurnal
19.15 Tara mea azi (color). Epocă de 

glorii, epocă de fapte revoluțio
nare. Documentar realizat în ju
dețul Arad

19,35 Cîntarea României (color). „Oma
giul țării, conducătorului iubit“. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul culturii și educației 
socialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Arad

20.15 Film artistic (color) : „Pe cont 
propriu"

21.50 Telejurnal

20,00 Telejurnal • în întîmpinarea ma
rii sărbători

20,20 Orizont tehnico-științific
20,35 Tezaur folcloric (color). Creatori 

și interpreți pe marea scenă a 
Festivalului național „Cîntarea 
României"

20,55 O cerință a vieții, un comanda
ment politic — înaltă competență 
profesională

21,10 Laureați ai Festivalului național 
„Cîntarea României". Prezențe 
ale țcinecluburilor în Festivalul 
muncii și creației

21,50 Telejurnal
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întilnirea participanților la Forumul național 
al pionierilor cu membri ai Biroului 
și Secretariatului C.C. al U. T.C.

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI JAMAICA

TELEGRAMĂ

Participanții la cel de-al XIV-lea 
Forum national al pionierilor, care 
își desfășoară lucrările la Constanța 
și Năvodari, au avut, sîmbătă, o în
tîlnire cu membri ai Biroului și 
Secretariatului C.C. al U.T.C.

în cadrul întilnirii, desfășurată în 
atmosfera entuziastă, • de puternică 
angajare patriotică, prin care tînăra 
generație, alături de întregul nostru 
popor, întîmpină ziua de 23 August 
și Conferința Națională a partidului, 
tovarășul Nicu Ceaușescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., a prezentat preo
cupările actuale ale U.T.C. privind 
educarea comunistă, revoluționară, 
prin muncă și pentru muncă a tine
retului și copiilor, creșterea contribu
ției tinerei generații la înfăptuirea 
Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Au fost relevate principalele direc
ții, căi și modalități de acțiune ale 
organizațiilor de tineret și copii în 
procesul de educare și formare re
voluționară, pentru muncă și viață 
a tinerei generații, al cărei țel su
prem este acela de a servi cauza 
poporului, a partidului, a socialismu
lui și comunismului.

O importanță decisivă o are în 
acest sens — a arătat primul-secretar 
al C.C. al U.T.C. — aplicarea în 
procesul instructiv-formativ, în în
treaga activitate cu tinerii, a hotă- 
ririlor cuprinse in documentele celui 
de-al XIII-lea Congres al partidului,

Noua linie de cale ferată 
Satu Mare-Bixad

Printr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de constructorii liniei de cale ferată Satu 
Mare — Bixad se raportează darea în funcțiune a acestui iniportant 
obiectiv economic.

în aceste momente de vibrantă mîndrie patriotică, de neasemuită 
bucurie pe care le trăim la consemnarea istoricului eveniment din 
viața „Tării Oașului", se arată în telegramă, dorim să vă încredințăm, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că noi, toți locui
torii plaiurilor sătmărene, în frunte cu comuniștii, ne vom intensifica 
eforturile creatoare pentru a întîmpină măreața sărbătoare de la 
23 August și Conferința Națională a partidului cu noi și remarcabile 
fapte de muncă, pentru a onora exemplar sarcinile ce ne revin pe 
acest an și întregul cincinal.

Statia Satu Mare, 1 august 1987, 
ora 10,30. Impiegatul de serviciu a 
ridicat binecunoscuta paletă verde 
spre a da cale liberă trenului inau
gural al noii linii de cale ferată cu 
ecarta.ment normal pe traseul Satu 
Mare — Bixad. Moment care con
sfințește împlinirea unui vechi vis 
al locuitorilor din această parte a 
județului, o realizare care leagă 
acum ținuturile Oașului, alte loca
lități de pe acest traseu aflate în 
plină înflorire, cu municipiul re
ședință de județ și practic cu în
treaga tară.

Noua magistrală de oțel în care 
harnicii constructori și lucrătorii 
din celelalte compartimente din 
cadrul Regionalei Căi Ferate. Cluj, 
avind sprijinul nemijlocit al orga
nelor de partid și de stat din ju
dețul Satu Mare, s-au întrecut pe 
ei înșiși, a fost .realizată într-un 
timp record. Ce a determinat pu
nerea în operă a acestei importan
ta construcții feroviare ? Pentru a 
răspunde la această întrebare e 
necesar să „întoarcem" filele ca
lendarului, spre a rememora cîteva 
din premierele industriale ale ulti
melor două decenii. Astfel, în 1969 
intra la Negrești-Oaș în funcțiune 
prima unitate industrială de interes 
republican din această parte a ju
dețului — o întreprindere care pro
duce fire și țesături de in și cînepă. 
Ulterior, i s-a mai adăugat o sec
ție de țesături din polipropilenă. 
Au urmat, rînd pe rînd, în anii ’70 
si la începutul anilor ’80. punerea 
în funcțiune a altor obiective eco
nomice : întreprinderea de trico
taje și fabrica de utilaj minier și 
tehnologic din orașul Negrești-Oaș. 
topitoria de in și cînepă de la Li
vada, concomitent cu dezvoltarea 
și modernizarea unor secții și uni
tăți existente, cum ar fi cele de 
exploatare și industrializare a 
lemnului de la Bixad, fabrica

Pagini de istorie
Sîmbătă a fost deschisă Filiala 

Constanța a Muzeului Militar Cen
tral — eveniment înscris in rîndul 
manifestărilor prin care armata, 
asemenea întregului popor, omagia
ză împlinirea a șapte decenii de la 
marile bătălii de la Mărăști, Mâră- 
șești și Oituz, de la războiul drept, 
eliberator pentru reîntregirea nea
mului.

Exponatele ilustrează cu argu
mente științifice. de necontes
tat, formarea poporului român ca 
rezultat al împletirii civilizației au
tohtone dace cu cea romană, conti
nuitatea sa în spațiul carpato-danu- 
bîano-pontic, lupta necurmată pen
tru libertate și independentă, pen
tru apărarea ființei naționale. Sînt 
prezentate date și aspecte referitoa
re la momentele de referință ale is
toriei noastre naționale, printre care 
prima unire a tuturor românilor în
tr-un singur stat sub Mihai Vitea
zul, revoluția de la 1848 în «cele trei 

a ideilor, orientărilor și îndemnuri
lor adresate tinerei generații de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Totodată, la întîlnire s-a subliniat 
necesitatea perfecționării continue a 
formelor și metodelor folosite de 
Uniunea Tineretului "Comunist și de 
Organizația pionierilor pentru o pre
gătire mai bună, teoretică și prac
tică. a tuturor copiilor și tinerilor, în 
cultul muncii, al respectului față de 
tradițiile comuniste, revoluționare, 
față de marile valori create de 
înaintași.

Evocîndu-se participarea tineretu
lui la vasta operă de edificare so
cialistă a țării, s-a arătat că, și pe 
viitor, tinerii sînt chemați să con
tribuie la realizarea unor mărețe și 
cutezătoare ctitorii ale acestei epoci 
înfloritoare a României, călăuzindu-se 
și formîndu-se astfel la înalta școală 
revoluționară a șantierelor muncii 
patriotice.

S-a subliniat, de asemenea, nece
sitatea participării tot mai largi a 
tineretului Ia conceperea și desfășu
rarea acțiunilor cultural-educative, 
sportive, turistice și de pregătire 
pentru apărarea patriei, pentru a se 
situa astfel la înălțimea încrederii 
și responsabilității cu care partidul, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înconjoară tinăra 
generație a patriei noastre.

★
Participanții la întîlnire au asistat, 

în continuare, la un amplu spectacol 
omagial, prezentat de formații artis
tice ale pionierilor.

„Oșana" și cariera de piatră Cor
net din Negrești-Oaș, de exploatare 
a bentonitei de la Orașu Nou, de 
materiale de construcții de la Li
vada și altele.

Unitățile nou create și cele care 
au cunoscut o puternică dezvoltare 
au generat, prin amploarea activi
tății productive, un asemenea tra
fic de produse finite, de materii 
prime și materiale, îneît nici fosta 
linie de cale ferată îngustă, nici 
transportul auto (foarte costisitor) 
nu le mai puteau face față. Iată 
de ce realizarea noii linii de cale 
ferată cu ecartament normal Satu- 
Mare — Bixad devenise o necesi
tate la ordinea zilei. Noua linie 
ferată are o lungime de aproape 50 
kilometri. Pe un traseu sinuos, cu 
numeroase văi și meandre, au fost 
construite, cu înaltă măiestrie in
ginerească, 9 poduri și 55 de po
dețe, precum și 5 stații noi de cale 
ferată, cea mai mare dintre aces
tea, realizată în nota specifică a 
arhitecturii zonei, fiind cea din 
orașul Negrești-Oaș.

Cîteva date care exprimă efi
ciența ridicată obținută prin darea 
în exploatare a noii căi ferate : 
tonajul transportului de mărfuri 
sporește de aproape 5 ori ; reali
zarea unei economii anuale de 
peste 50 milioane lei prin elimina
rea cheltuielilor de transbordare 
a mărfurilor din vagoanele de pe 
linia îngustă în cele de pe linia 
normală ; eliminarea transportului 
auto ; dublarea vitezei comerciale. 
Nu ne rămîne decît să adresăm 
urarea de „drum bun" tuturor tre
nurilor care vor circula pe această 
nouă arteră feroviară, iar călăto
rilor și turiștilor, un cald „bun 
venit" pe frumoasele plaiuri ale 
Țării Oașului.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii" 

țări românești, cucerirea indepen
denței de stat a României, Marea 
Unire de la 1 Decembrie 1918, fău
rirea P.C.R., revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944, participarea «urmatei române la 
eliberarea Ungariei. Cehoslovaciei 
și a unei părți a Austriei. Un spațiu 
amplu este destinat prezentării peri
oadei construcției socialiste, si îndeo
sebi celei inaugurate de Congresul 
al IX-lea al partidului, pe care în
tregul popor o numește, cu mîndrie 
și profundă recunoștință, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Este prezentată, de asemenea, 
contribuția armatei la înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, pregătirea 
ei pentru apărarea independentei și 
suveranității patriei, participarea 
oștirii la edificarea marilor obiective 
ale economiei naționale.

ZIUA MARINO REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Purtînd cu mîndrie tricolorul
pe mările și oceanele lumii...

în prima duminică a lu
nii august, în semn de cin
stire a unot glorioase tra
diții, a prețuirii muncii și 
dăruirii marinarilor mili
tari, proiectanților și con
structorilor de nave, lucră
torilor portuari, navigatori
lor din flota comercială 
sau de pescuit, poporul 
nostru sărbătorește Ziua 
Marinei Republifii Socia
liste România.

Acest eveniment este 
profund marcat de ampla 
angajare patriotică în care 
întregul nostru popor ac
ționează, strîns unit în ju
rul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea, pen
tru întîmpinarea zilei de 
23 August, a Conferinței 
Naționale a partidului și 
a celei de-a 40 aniversări a 
proclamării Republicii cu 
rezultate deosebite în toa
te domeniile de activitate.

în pas cu impetuoasa 
dezvoltare economico-so- 
cială a patriei, în anii so
cialismului. cu precădere 
în epoca de dinamism fără 
precedent inaugurată de 
Congresul al IX-lea. de 
cînd în fruntea partidului 
și a țării a fost ales 
cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, marina 
română a cunoscut o creș
tere și modernizare deo
sebite. în prezent flota 
maritimă dispune de 252 
de nave — în marea lor 
majoritate rod al muncii, 
al gîndirii originale româ
nești. cu o capacitate de 
peste 4,4 milioane tdw, 
față de numai 60 000 tdw 
în anul 1938. Și dezvolta
rea flotei nu se oprește 
aici. Conform prevederilor 
Directivelor Congresului al 
XIII-lea, participarea tot 
mai amolă a României la 
schimbul mondial de valori 
va fi reflectată și în spo
rirea continuă a capacității 
de transport maritim și 
fluvial, care va ajunge, în 
1990, la 7.5—8 milioane 
tdw.

Purtînd cu mîndrie tri
colorul pe mările și ocea
nele lumii, marinarii flo
tei comerciale au obținut 
succese remarcabile. Di
versitatea constructivă (de 
la petroliere și mineraliere 
la nave multifuncționale), 
dotarea modernă, capacita
tea navelor de pînă la 
150 000 tdw au permis ca, 
numgi în primul semestru 
al acestui an, navigînd pe 
linii regulate sau pe alte

Patriotismul
(Urmare din pag. I)
avuției naționale, la creșterea 
necontenită a forței economice a 
țării, la dezvoltarea generală a pa
triei socialiste. Dat fiind că epoca 
pe care o străbatem este răstimpul 
unor spectaculoase cuceriri ale cu
noașterii umane, a ține pasul cu 
ele, a fi mereu deschis noului și 
înnoirii, a crește necontenit compe
tenta profesională, a dobîndi o pre
gătire multilaterală reprezintă un 
semn de adîncă dragoste față de 
patrie, de înțelegere deplină a răs
punderii față de prezentul și vii
torul acesteia. Cum bine s-a spus, 
trăim un timp care, mai înainte de 
a fi al fiecăruia dintre noi, este al 
țării și ei trebuie să-i fie consa
crate toate puterile și energiile 
creatoare ale fiecărui om al mun
cii. A fi patriot înseamnă, deopotri
vă, a nu dezarma în fața nici unor 
greutăți, a înțelege că ele nu pot 
fi învinse prin văicăreli și lamen
tații, prin fugă din fața lor, ci 
numai prin încordarea puterii min
tii. prin investiție de gîndire 
creatoare, prin muncă harnică, prip 
ordine și disciplină, prin spirit 
gospodăresc, prin înaltă răspun
dere. Sentimentul adînc al iubirii 
de patrie se exprimă astăzi, deopo
trivă, prin participare sistematică, 
responsabilă la viața obștească, 
prin implicare activă și eficientă 
în viața cetății, prin asumarea 
unei conduite cetățenești înaintate.

Prin toate acestea, patriotismul 
revoluționar socialist, așa cum este 
el înțeles astăzi, reprezintă o uriașă 
forță a progresului multilateral al 
societății noastre, un nesecat izvor 
de încredere al poporului nostru 
că, pe drumul arătat de partid, va 
înainta mereu, ureînd noi și noi 
trepte de progres și civilizație, 
înălțind necontenit patria socialistă 
pe noi piscuri de glorie, măreție și 
demnitate.

în lumina unor asemenea tră
sături proprii patriotismului revo
luționar socialist, partidul, secre-

rute, atingînd 1 200 de por
turi din 150 state ale lu
mii, navele românești să 
transporte 13,6 milioane 
tone mărfuri diverse. Prin 
portul Constanța se deru
lează anual 75—80 la sută 
din mărfurile de import 
și export ale țării. în frun
tea întrecerii socialiste se 
află navele „Banat", „Cri- 
șana", „Focșani" și „Tur
da". avîndu-i drept coman
danți pe Constantin Preda,

exemplu, deține, de 8 ani 
consecutiv, titlul de frun
te. Drumul pînă la atinge
rea acestei performanțe nu 
a fost ușor. Mobilizați per
manent de organele și or
ganizațiile de partid, co
muniștii, uteciștii, întregul 
efectiv au căutat și găsit 
soluții și metode noi de 
desfășurare a pregătirii, au 
valorificat mai eficient 
orele de antrenament în 
cabinetele de specialitate

Foto : Gh. Chiru

Alexandru Stoica, Dumitru • 
Petrescu și Virgil Dobre. 

în contextul dezvoltării 
în ritmuri înalte a flotei 
și capacităților portuare se 
înscriu, la loc de cinste, 
noile și modernele căi na
vigabile proiectate și reali
zate din inițiativa și sub 
directa conducere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
— Canalul Dunăre-Marea 
Neagră, cu porturile flu
viale Basarabi, Medgidia 
și Cernavodă, Canalul 
Poarta Albă — Midia-Nă- 
vodari. aflat în faza finală 
de execuție, începerea lu
crărilor complexe de ame
najare a rîului Argeș.

Un raport ostășesc bogat 
în fapte și împliniri pre
zintă marinarii militari la 
această tradițională sărbă
toare patriei, partidului, 
comandantului suprem al 
forțelor noastre armate, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Unitatea de nave coman
dată de căpitanul de ran
gul I Nicolae Eremie, spre

sau în larg. Efectul — în
sușirea într-un timp mai 
scurt a cunoștințelor de 
specialitate de către ser- 
vanți, procentajul de mi
litari de frunte și specia
liști de clasă, de la an la 
an tot mai ridicat. Recent, 
în cadrul unor misiuni 
complexe executate in 
mare, în condiții , meteo 
grele, toate misiunile de 
dragaj și tragerile . cu ar
mamentul de artilerie au 
fost îndeplinite numai cu 
calificative maxime. Re
marcate, și cu acest prilej, 
colectivele navelor pe care 
muncesc ofițerii Constan
tin Pavel, loan Holovici și 
Alexandru Frângeți.

Aceleași rezultate foarte 
bune le-au obținut în a- 
cest an și echipajele din 
unitatea comandată de că
pitanul de rangul III Ale
xandru Cioroiu. Experien
ța a demonstrat că la a- 
ceastă categorie de nave 
calificativele sint, mai mult 
decît în altă parte, rodul

revoluționar
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acordă o atenție 
permanentă activității educative 
consacrate formării și dezvoltării 
unor vii și profunde simțăminte de 
dragoste și atașament față de pa
trie, popor și partid, a unor trainice 
convingeri, apte să determine an
gajarea plenară a fiecărui membru 
al societății noastre in marea operă 
constructivă ce se desfășoară acum 
în România socialistă. în acest 
context, rolul fundamental revine 
școlii, învățămîntului, care au da
toria, prin larga paletă a mijloa
celor formative de care dispun, nu 
numai să sădească sentimentul 
istoriei, să naScă puternica trăire 
afectivă a marilor momente ale 
trecutului, ci, mai ales, să modeleze 
gindirea în sensul înțelegerii răs
punderilor sociale ale fiecăruia și, 
în același timp, să asigure o temei
nică pregătire profesională, un larg 
orizont de cunoaștere. Mari înda
toriri revin, de asemenea, institu
țiilor și așezămintelor de cultură și 
artă, altor factori învestiți cu atri
buții educaționale ; ele trebuie să 
se preocupe necontenit de sporirea 
forței formative a activităților pe 
care le inițiază, de creșterea mesa
jului și puterii de înrîurire a ac
țiunilor politico-educative pe care 
le întreprind, de organizarea unor 
manifestări care, adresîndu-se 
deopotrivă inimii și minții, să pene
treze adînc in conștiințe, determi- 
nînd o și mai puternică angajare a 
fiecărui om ai muncii în opera de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de înfăp
tuire a obiectivelor istoricului Con
gres al XIII-lea. Sînt toate acestea 
teme de reflecție, analiză și dezba
tere cărora trebuie să li se aoorde 
maximă atenție în această perioadă 
de pregătire pentru democraticul 
forum al educației politice și cultu
rii socialiste, determinînd inițiative 
și acțiuni multiple, cu amplă rezo
nanță emoțională și educativă în 
conștiințe. 

muncii colective, orice fi
sură cît de mică îh pregă
tire afectînd efortul de 
ansamblu. Iată motive 
pentru care s-a acționat 
permanent pentru omoge
nizarea echipajelor, pen
tru Însușirea de către toți 
militarii a 2—3 speciali
tăți, pentru sincronizarea 
perfectă a acțiunilor pos
turilor și unităților de 
luptă. Un asemenea mod 
de a gindi, de a organiza 
și desfășura munca și via
ța echipajelor a făcut ca. 
de fiecare dată, proiectilele 
lansate de pe aceste nave 
să-și atingă ținta, iar uni
tatea, in ansamblul ei, să 
poarte și ea, în ultimii 7 
ani, însemnul înalt al 
mîndriei ostășești, titlul de 
frunte.

O enumerare cît de suc
cintă a marinarilor mili
tari fruntași nu-i poate 
oooli pe scafandri. Pe oei 
care, realizind o perfectă 
simbioză între nivelul ridi
cat al pregătirii de specia
litate și calitățile fizice 
deosebite, și-au adus con
tribuția, acționînd în con
dițiile grele impuse de lu
crul sub apă, la realizarea 
multora dintre marile o- 
biective ale economiei na
ționale. Ultimele dintre 
ele : platformele de foraj 
de pe platoul continental 
românesc al Mării Negre, 
la realizarea cărora au 
făcut adevărate minuni 
scafandrii militari cum 
sînt căpitanul-locotenent 
Constantin Amăriuță, loco- 
tenentul-major Mircea Ți- 
gău, maiștrii militari Mir
cea Rotaru și Sava Decu 
și mulți alții.

Oameni ai mării aflați 
la nobila școală a datoriei. 
Fapte, realizări pe măsu
ra minunatelor condiții de 
muncă și viață pe care le 
au la bordul navelor mo
derne, în marea lor majo
ritate de concepție și con
strucție românească. Tot 
atîtea dovezi că marinarii 
militari, ducînd pe mai 
departe și îmbogățind va
loroase tradiții, iși perfec
ționează necontenit pregă
tirea de luptă, politică și 
de specialitate, fiind gata 
în orice moment ca. îm
preună cu toți ostașii țării, 
cu întregul popor, să fie 
scut de neclintit cuceriri
lor revoluționare, liber
tății, independenței și su
veranității scumpei noas
tre patrii — Republica So
cialistă România.

Căpitan de rangul 111 
Ioan C1UBUCA

cinema
• Cuibul de viespi: PACEA (71 30 85)
— 8,30: 10,45; 12,45; 15; 17,15; 19,30, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15,15; 
17,30: 19,30
• Pistruiatul III : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19.30
• Pistruiatul I—II : FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17; 19
• Răpirea fecioarelor : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Cucoana Chirița : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Program special pentru copii și 
tineret îz DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15,15; 17.15; 19.15
• Te iubesc, dragă : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Șatra : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19
S Old Shatterhand : MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20
• Pîine, aur; nagan : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15: 17; 19
• Ewa : PROGRESUL (23 94 10) —
15; 17; 19
fB Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
0 Mari regizori, mari actori : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
O Medalion Rock Hudson : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,45; 16; 18,45

teatre

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Constan
tin Dăscălescu, a trimis primului mi
nistru al Statului Jamaica. Edward 
Seaga. cu prilejul celei de-a 25-a a- 
niversări a proclamării independen
ței acestei țări, o telegramă prin care

Poporul din Jamai
ca sărbătorește la 3 
august împlinirea a 
25 de ani de,la pro
clamarea independen
tei țării sale si anga
jarea ei pe calea dez
voltării independente.

Descoperită de Cris- 
tofor CO'lumb în 1494, 
Jamaica este a treia 
ca mărime dintre 
insulele Antilelor
Mari. Marcată de se
colele de dominație 
străină, economia a- 
cestei pitorești tari din 
Marea Caraibilor, s-a 
bazat, prin tradiție, 
doar pe modestele re
surse provenite din 
industria extractivă 
(bauxită) si agricultu
ră (trestie de zahăr și

banane). Dobîndirea 
independentei de stat 
a constituit punctul de 
plecare spre înfăptui
rea unor prefaceri în
noitoare. Astfel, 's-a 
procedat la naționali
zarea băncilor străine 
si particulare, a prin
cipalelor întreprinderi 
industriale, precum si 
la răscumpărarea unor 
întinse suprafețe a- 
gricole în vederea îm
proprietăririi țăranilor 
fără pămînt. s-a trecut 
la aplicarea unor pro
grame de diversificare 
a economiei naționale.

Conform orientărilor 
adoptate in ultimii ani. 
autoritățile iamaicane 
au alocat o parte* * în
semnată a investițiilor

• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra" 
(14 75 46, la Muzeul de artă și istorie 
a municipiului București) : „Bucu
rești — leagăn de revoluții*, spec
tacol de poezie și muzică
O Teatrul Mic (14 70 81. la Rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : Anotimp 
de aur (spectacol de sunet și lumi
nă) — 21
• Teatrul „C. I. Nottara“ (59 31 03. 
în complexul „Expoflora" din par
cul Herăstrău) ; Anotimpul florilor 
(spectacol de sunet și lumină) — 18 
m Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
foaier, 14 72 34) : Odihna vîntului (re
cital din lirica populară românească) 
— 20
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se 
nare că mă-nsor — 19 ; (grădina 
Boema) : Artiștii și Boema — 19,30 
O Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Pe-un picior de 
plai — 18

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 2 august, ora 21 — 5 august, 
ora 21. în țară : Vremea va fi în ge
neral instabilă la începutul intervalu
lui, apoi se va ameliora. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate 
îndeosebi în prima zi în regiunile es
tice, nordice și centrale, unde vor că
dea ploi locale care vor avea și ca

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ȘAH • După 10 runde, în turneul 

Interzonal de șah de la Szirak (Un
garia), în clasament conduce marele 
maestru sovietic A. Beliavski cu 7.5 
puncte, urmat de Nunn, Salov și 
Hjararson cu cîte 7 puncte. Mihail 
Marin, care în runda a 10-a a re
mizat cu De La Villa, ocupă locul 
10 cu 4,5 puncte • Turneul inter
național masculin de șah de la Na- 
lenchowe (Polonia) a fost cîștigat 
de maestrul sovietic Aleksandr 
Goldin cu 9,5 puncte din 13 
posibile, urmat in clasamentul 
final de Gavrilakis (Grecia) cu 7 
puncte. Maestrul român Adrian Ne- 
gulescu, care în ultima rundă a 
remizat cu lasnikowski, s-a situat pe 
locul 7. cu 6 puncte • La campio
natul mondial de șah pentru juniori 
de lâ Baguio (Filipine), după 9 run
de conduce indianul V. Anand cu 7,5 
puncte, urmat de mexicanul Campo 
— 6,5 puncte. în concursul feminin 
pe primul loc se află Camila Ba- 
ghinskaite (U.R.S.S.) cu 8 puncte.

HANDBAL. în ziua a doua a cam
pionatelor balcanice de handbal pen
tru juniori, de Ia Ankara, au fost 
consemnate următoarele rezultate : 
feminin : România — Turcia 31—13 
(11—5) ; Bulgaria — Grecia 39—16 
(17—7) ; masculin : România — Turcia

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism ieșite cîștigătoare la tragerea Ia sorți 

pentru trimestrul II 1987

Nr. 
ort.

Nr. libretului 
de economii

Câștigurile obținute 
(in oidinea valorii)

Valoarea 
ciștigului

1 402-1-1244 U.R.S.S. 7 000
2 421-1-141 7 000
3 448-1-528 7 000
4 427-1-1337 7 000
5 436-208-206 7 000
6 457-1-187 »♦ 7 000
7 461-327-15 »» 7 000
8 463-202-162 »» 7 000
9 460-1-1910 » 7 000

10 401-201-77 R.S. Cehoslovacă 6 500
11 409-1-1854 »♦ 6 500
12 416-215-211 »» 6 500
13 411-203-25 6 500
14 436-1-1593 6 500
15 452-1-1610 »» 6 500
16 461-205-1800 6 500
17 463-1-852 6 500
18 459-207-9 t» 6 500

19 435-215 4 R. D. Germană 6 300
20 410-232-14 6 300
21 417-1-1136 6 300
22 441-212-97 6 300
23 443-1-1299 6 300
24 423-1-157 6 300
25 462-201-895 6 300
26 459-1-975 6 300
27 460-1-3309 6 300
28 435-1-1081 6 300
29 410-1-370 6 300
30 417-1-1059 6 300
31 441-201-422 6 300
32 443-1-1100 6 300
33 439-265-4 6 300
34 462-201-104 6 300
35 464-226-15 6 300
36 460-1-3212 »♦ 6 300

TOTAL : 36 excursii in valoare totală de lei 234 900

Cîștigătorii au obligația să se pre
zinte în cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorti' la sucursalele 
Si filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverința necesară îndeplinirii 

ii transmite sincere felicitări și cele 
mai bune urări. în telegramă se ex
primă. totodată. încrederea că guver
nele român și jamaican vor acționa 
pentru dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre țările noastre.

pentru modernizarea 
agriculturii si promo
varea turismului. în 
zona liberă Kingston 
au fost construite sau 
se află în curs de rea
lizare o serie de uni
tăți industriale.

în conformitate cu 
politica sa de priete
nie si solidaritate cu 
tinerele state angajate 
pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare. Româ
nia întreține cu Ja
maica raporturi de co
laborare. bazate ne 
respect si avantaj re
ciproc, de ambele părți 
actionîndu-se pentru 
extinderea acestora în 
interesul reciproc, al 
cauzei păcii si înțele
gerii internaționale.

racter de aversă însoțite, izolat, de 
descărcări electrice. Apoi ploile se vor 
restrînge treptat ca arie. în celelalte 
regiuni ploile vor fi izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 10 
și 18 grade, cele maxime, în general, 
se vor situa între 22 și 32 de grade, 
în București : Vremea va fi ușor in
stabilă la începutul intervalului, apoi 
se va ameliora. Cerul va fi variabil, 
favorabil aversei de ploaie în prima 
zi. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 16 și 19 grade, cele ma
xime vor oscila între 25 și 29 de grade.

23—20 (11—13) ; Bulgaria — Grecia 
25—24 (12—10).

FOTBAL • în prima zi a turneu
lui internațional de fotbal de la 
Varna, Universitatea Craiova a 
învins cu scorul de 2—1 (1—0) for
mația Ț.S.K.A. „Sredeț" Sofia, cam
pioana Bulgariei, și va întîlni în 
finala competiției echipa Cerno More 
Varna, care a întrecut cu scorul de 
3—2 (după prelungiri și executarea 
loviturilor de la 11 m) pe Belenenses 
(Portugalia) • în continuarea tur
neului pe care îl întreprinde în R.F. 
Germania, echipa de fotbal Dinamo 
București a întîlnit la Wurzburg for
mația vest-germană S.V. Heiding- 
sfeld, pe care a întrecut-o cu scorul 
de 4—1 (3—1).

TIR. Proba masculină de talere 
aruncate din șanț, din cadrul cam
pionatelor europene de tir de la 
Lahti (Finlanda), a fost ciștigată de 
sovieticul Serghei Lubomirov, cu 
193 td.

BASCHET. în ziua a doua a cam
pionatului mondial de baschet pentru 
juniori de la Bormio (Italia) s-au în
registrat următoarele rezultate : Ita
lia — R.F. Germania 87—67 (34—28) ; 
S.U.A. — Porto Rico 109—89 (51—33) ; 
U.R.S.S. — Brazilia 89—64 (38—32) ; 
Iugoslavia — Nigeria 126—82 (73—40).

formalităților în legătură cu efec
tuarea excursiei.

în cazul nep.rezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, ciștigu- 
rile se plătesc în numerar.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• SECRETELE DE FABRICAȚIE

ALE UNEI MARI „UZINE" VII.
' Măduva osoasă produce, zilnic, peste 750 
l miliarde de celule. Datorită ei, sîngele se 

reînnoiește fără încetare. în fiecare zi, el 
ț se îmbogățește cu 250 miliarde de globule 
i roșii tinere, care asigură transportul oxige- 
' nului ; cu 15 miliarde globule albe noi, care 
i permit organismului să combată infecțiile 

și cu 500 miliarde de plachete sanguine noi,
1 care împiedică hemoragiile. La originea 
( acestor fcelule atît de diferite ca aspect și 
' ca funcție se află o descendență unică de 
» celule-mamă. Totuși, ele nu constituie decît 
i o materie primă brută. Atunci cînd orga- 
1 nismul are nevoie de globule roșii sau de 
ț limfocite, celulele-mamă fabrică „fiice" 
’ care, la rîndul lor, dau naștere unor celule 
ț sanguine specializate.
i Această complexă activitate este dirijată 
' de un mare număr de hormoni. în mod 
l normal, există un perfect echilibru intre 
’ producerea de celule tinere și dispariția 
) celor imbătrinite. Această armonie depinde 
i de două tipuri de substanțe : unele care 
' stimulează fabricarea și altele, adevărate 
i „semnale de oprire", care o frinează.

Recent, la Paris, a avut loc primul sim
pozion internațional consacrat progreselor 
înregistrate în cunoașterea măduvei osoase, 
această mare „uzină" umană. în prezent, 
cercetarea științifică deține multe din 
„secretele de fabricație" ale acesteia. Se 
cunosc, practic, toți hormonii care stimu
lează productivitatea măduvei. Mai mult, 
se știe și cum pot fi sintetizați respectivii 
hormoni. Recent, unul dintre aceștia, 
implicat în formarea hematiilor, și-a făcut 
debutul în terapeutică. Obținut printr-o 
tehnică a ingineriei genetice, el ajută la 
tratarea anemiilor de care suferă bolnavii 
cu insuficiență renală, restabilind numărul 
normal de globule roșii. în curind, vor fi 
testați și alți hormoni, care comandă fa
bricarea diferitelor „familii" de globule 
albe. De fapt, se speră ca, într-un viitor 
nu prea îndepărtat, să poată fi tratate, 
grație noilor produse, copiate după hormo
nii naturali, o serie de maladii, printre 
care și cancerul. De pe acum, este posibilă 
fabricarea de măduvă osoasă „in vitro", din 
numai cîteva celule-mamă. „Atunci cînd 
hormonii vor ști să fie mai bine folosiți 
ca «ingrășămînt»-, o întreagă măduvă 
osoasă bolnavă va putea renaște — sănătoa

să — din numai cîteva celule", afirmă 
revista „L’Express".

• ÎN SCOPURI ENERGETICE. 
Din întreprinderile de exploatare forestieră 
și din industria de prelucrare a lemnului 
rezultă însemnate cantități de resturi 
lemnoase greu de prelucrat, dar cu o con
siderabilă valoare energetică. Drept urma
re, valorificarea lor în scopuri energetice 
constituie o importantă preocupare și in 
Cehoslovacia. Astfel, la o întreprindere 
constructoare de mașini din Brno, a început 
să se fabrice un nou tip de cazane cu abur, 
funcționînd pe bază de reziduuri lemnoase, 
supuse unei prealabile preparări, care le 
aduce în stare de pulbere. Un asemenea 
cazan prezintă un randament de 140 tone 
de abur pe oră, la un consum de 16 tone 
de combustibil lemnos uscat.

Noile cazane sînt rezultatul adaptării 
celor clasice și al completării conductelor 
de evacuare a produselor de ardere, din 
partea posterioară a cazanului, către dispo
zitivul de pulverizare și de uscare a deșeu
rilor de lemn și de scoarță de copaci, în 
funcție de gradul lor de umiditate și de 

capacitatea morii de măcinare a respective
lor reziduuri lemnoase. De asemenea, s-au 
făcut adaptări la camera de ardere și la 
coșul morii de granulare cu pereți înclinați, 
precum și la țevile de „irigare". Totodată, 
s-a adăugat și o instalație de evacuare a 
cenușii rezultate. Pentru menținerea sub 
control a temperaturii aburului în timpul 
arderii prafului lemnos, s-au prevăzut 
ejectoare speciale.

• ALUMINIU GALACTIC. Ce 
se petrece în centrul galaxiei: noastre ? O 
serie de recente observații, efectuate cu un 
detector de raze gama, îmbarcat în nacela 
unui balon stratosferic al Institutului „Max 
Plank" pentru fizică extraterestră, au do
vedit că acolo se desfășoară reacții nu
cleare, în urma cărora iau naștere nuclee 
atomice cu masă ridicată. Mai precis, 
detectorul a pus în evidență o puternică 
emisie de raze gama, corespunzătoare de
zintegrării aluminiului 26. Aceasta dovedeș
te că, în ultimul milion de ani, în centrul 
galactic s-a produs aluminiu 26. El a luat 
naștere în supernove sau în alte stele mai 
„calme" ? Provine, intr-adevăr, acest alu

miniu din regiunile centrale ale galaxiei ? 
„La aceste întrebări se va putea răspunde 
doar în urma unor noi cercetări asupra 
razelor gama provenite din spațiul cosmic", 
notează revista franceză „La Recherche".

• VIDEOTELEFON. Ecranul mă
soară doar cîțiva centimetri pătrați, iar 
imaginea interlocutorului este furnizată de 
o minusculă cameră de luat vederi. Adap
tabil oricărui telefon, noul aparat video 
poate transmite imaginile prin cablul te
lefonic obișnuit. Realizatorii săi : electro- 
niștii firmei japoneze „Sony". In prezent, 
aceștia sînt pe cale de a pune la punct și 
un „minicinematograf" individual, pentru 
pasagerii curselor aeriene. în principiu, 
fiecare călător va putea alege, spre a-i fi 
proiectat pe cîte un aparat video miniatu
ral, filmul dorit, dintr-o cinematecă, a 
cărei zestre îi va sta la dispoziție.

• PENTRU SALVAREA SPECI
ILOR AMENINȚATE. Nu demult> 
reușit, în premieră mondială, fecundarea 
„in vitro" a trei pisici, iar acum, după 
nașterea primilor opt pui viabili, se speră

în posibilitatea aplicării acestei metode 
pentru salvarea unor specii de feline pe i 
cale de dispariție. Experimentul a avut loc ’ 
la grădina zoologică din Washington. De ) 
fapt, în continuare, specialiștii americani 
intenționează aplicarea metodei de fecun- ț 
dare artificială a animalelor, doar cu puțin l 
diferită față de cea folosită în cazul oiiiu- ’ 
lui, nu numai pentru înmulțirea unor I 
specii rare de feline originare din America / 
da Sud. dar și a altor animale trăind în ) 
captivitate. i

• CELE MAI IEFTINE MATERII
PRIME. orașul Bilbao, din Spania, i 
o investiție de peste 1,5 miliarde pesetas , 
este reprezentată de noua unitate indus- * 
trială de fabricare a oxidului de zinc și a l 
oxidului de plumb, cu o capacitate anuală J 
de 22 mii tone. Noua întreprindere, cu ) 
termen de punere în funcțiune în acest an, i 
va fi una dintre puținele din lume care ' 
folosesc, în acest scop, ca materie primă, i 
reziduuri provenite din industria siderur- <’ 
gică, materialele refolosibile dovedindu-se, > 
și în acest caz, cele mai ieftine și mai ușor 
accesibile materii prime. 1

DIN ORIZONTURILECUNOAȘTERII
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ROMANIA SOCIALISTA - PREZENTA DINAMICA. POZIȚII 
CONSTRUCTIVE IN MARILE PROBLEME ALE ACTOALITATII 
Contribuții de seamă la promovarea înțelegerii 
și cooperării în Balcani, Europa și întreaga lume

• Convorbirile oficiale avute de președintele Nicolae Ceaușescu cu 
Boșko Krunici, președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, și cu Andreas Papandreu, primul ministru 
al Republicii Elene, care s-au aflat în vizită în țara noastră - momente 
deosebit de importante în dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre 
România și aceste două state balcanice - sînt amplu reflectate de 
presa de peste hotare. Mijloacele de informare în masă pun în lu
mină rezultatele rodnice ale acestor convorbiri, care au înscris impor
tante contribuții la promovarea cauzei dezarmării, păcii și înțelegerii 
în Balcani, Europa și întreaga lume.

Un loc aparte este consacrat pozițiilor construcțive exprimate cu 
prilejul acestor convorbiri, desfășurate pe pămînt românesc, față de 
problemele cardinale ale vieții politice și economice contemporane.

Presa iugoslavă a consacrat am
ple comentarii rezultatelor convor
birilor oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Boșko Krunici.

Hotărirea comună a celor două 
partide și state de a dezvolta și in 
viitor colaborarea multilaterală pe 
baza respectării principiilor egali
tății în drepturi, a căilor proprii 
de dezvoltare socialistă și a orien
tărilor internaționale ale celor două 
țări, precum și poziția constructivă 
față de principalele probleme ale 
vieții politice mondiale sint puse 
în evidență de ziarele „BORBA", 
„POLITIKA", „DNEVNIK". „VIE3- 
NIK", de agenția TANIUG sub 
titluri ca „Dialog politic constant 
la toate nivelurile1', „Contribuție la 
întărirea colaborării", „Securitatea 
Balcanilor- este importantă pentru 
toți", „Vizită utilă", „Vecini care 
se ințeleg".

„BORBA" subliniază importanța 
convorbirilor și a înțelegerilor 
convenite ca o nouă contribuție la 
întărirea raporturilor tradiționale 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Iugoslavia.

Ziarul arată că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
profundele transformări revoluțio
nare petrecute în societatea româ
nească în anii construcției socia
liste pe baza aplicării creatoare, 
la condițiile concrete din România, 
a adevărurilor și legilor generale 
ale socialismului științific.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, Nicolae Ceaușescu 
— scrie „Borba" — a apreciat că 
relațiile României și Iugoslaviei 
sint bune și că există spațiu pentru 
dezvoltarea lor în toate domeniile. 
Nicolae Ceaușescu — se relevă — 
a subliniat în mod deosebit impor
tanța schimbului anual de opinii la 
nivel înalt pe linie de partid și de 
atat.

In legătură cu problemele inter
naționale abordate, ziarul arată că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Boșko Krunici au expri
mat convingerea că. în condițiile 
actuale, principala preocupare tre
buie să fie înlăturarea pericolului 
unei catastrofe nucleare.

în oadrul convorbirilor — evi
dențiază ziarul — o atenție deo
sebită a fost aoordată problemei 
întăririi securității si colaborării în 
Balcani, reafirmîndu-se hotărirea 
de a oonluana activ pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii, stabilității si cooperării mul
tilaterale. In acest context a fost 
subliniată importanta propunerii 
cu privire la transformarea Balca
nilor 
re si 
nerii 
unei 
teme din țările balcanice., menită 
să contribuie la întărirea încrede
rii si colaborării dintre țările aces
tei regiuni. Extinderea colaborării 
balcanioe — se subliniază..— con
stituie o oontribuție importantă la

întărirea securității în Mediterana. 
in Europa si în lume.

Se relevă, totodată, că un loc 
important în convorbiri a fost con
sacrat situației si evoluției mișcării 
comuniste si muncitorești și altor 
mișcări progresiste.

Cei doi conducători 
„Borba" — au subliniat 
principiilor democratice 
dintre acestea, bazate
tarea riguroasă a deplinei 
tăti. independentei si neamestecu
lui in treburile interne, a dreptului 
fiecărui partid de a-si elabora în

— notează 
importanta 
în relațiile 
pe respec- 

egali-

fie deosebit, de complexă și gravă, 
iar cel mai mare pericol cu care 
se confruntă omenirea este peri
colul unui război nuclear. El a 
sprijinit inițiativele si propunerile 
U.R.S.S. în direcția dezarmării și 
s-a pronunțat pentru încheierea de 
înțelegeri corespunzătoare între 
U.R.S.S. și S.U.A.. evidențiază co
tidianul iugoslav.

Relatind despre desfășurarea 
convorbirilor româno-iugoslave la 
nivel înalt, despre conținutul co
municatului comun, ziarul sovietic 
..PRAVDA" a subliniat ideile refe
ritoare la lupta pentru pace și 
dezarmare, pentru înlăturarea pe
ricolului nuclear, necesitatea con
tinuării eforturilor constructive 
spre a se ajunge cit mai curind 
posibil la realizarea unui acord 
referitor la lichidarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune si a celor 
operativ-tactice din Europa, ca un 
prim pas spre lichidarea totală a 
armelor nucleare, pe continent si 
in lume. Sint evidențiate, de ase
menea. pozițiile privind interzice
rea experiențelor nucleare, lichida
rea armelor chimice, folosirea Cos
mosului in scopuri exclusiv paș

la nivel

din țările lor.

într-o zonă fără arme nuclea- 
chimioe. precum și a propu- 

referitoare la organizarea 
intîlniri a miniștrilor de ex-

mod independent si suveran poli
tica proprie, strategia si tactica 
revoluționară, pornind de la parti
cularitățile sociale, economice, po
litice si naționale
principii pentru a căror promovare 
cele două partide acționează con
secvent.

Ziarul ..POLITIKA“ scrie, la rin- 
dul său, că, în toastul la dineu, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că vizita delegației U.C.I. 
constituie încă o expresie a rela
țiilor bune dintre cele două parti
de. țări și popoare, că practica în- 
tîlnirRor anuale la nivel înalt si-a 
dovedit justețea. De asemenea, a 
exprimat satisfacția față de dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări în toate domeniile si a eviden
țiat necesitatea perfecționării co
laborării economice.

Nicolae Ceaușescu — arată „Po- 
litika" — a menționat importanța 
respectării principiilor independen
tei si suveranității naționale, ega
lității în drepturi, a căilor diferite 
de dezvoltare internă, neameste
cului în treburile interne si avan
tajului reciproc. Viata a demon
strat că nu poate exista un model 
obligatoriu al construcției 
liste, aceasta realizîndu-se 
ditii diferite.

Subliniind că. în cadrul 
birilor. delegațiile s-au informat 
reciproc asupra dezvoltării interne 
și asupra activității celor două 
partide, ziarul menționează că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că România construiește socie
tatea socialistă multilateral dezvol
tată cu poporul și pentru popor. 
Problemele complexe pe care 
România le are de rezolvat în în
făptuirea programelor sale de dez
voltare. a spus conducătorul Parti
dului Comunist Român, impun o 
largă colaborare cu tarile socialis
te si. în acest cadru, și cu Iu
goslavia.

Nicolae Ceausescu a apreciat că 
situația internațională continuă să

unei 
arme nucleare ' și 

Secretarul general al 
subliniază ziarul — a de- 
România 
cu alte

și Iugoslavia, 
țări, pot să aibă 
in realizarea a-

socia- 
în con-

convor-

nice, transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii, stabilității si co
laborării multilaterale.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", 
din R.D. Germană, a relevat că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
pronunțat, în cadrul convorbirilor 
cu tovarășul Boșko Krunici, în fa
voarea intensificării eforturilor în 
vederea creării în Balcani a 
zone libere de 
chimice.
P.C.R. — 
clarat că 
împreună
un rol important 
cestor obiective.

Agenția CHINA 
tovarășul Nicolae _______
varășul Boșko Krunici au efectuat 
un schimb aprofundat de 
cu privire la 
perspectivele 
iugoslave.

Conducătorii 
se arată — au 
de a se ajunge cit mai curînd posi
bil, în cadrul negocierilor sovieto- 
americane, la acorduri Concrete în 
domeniul dezarmării, inclusiv la 
un acord privind înlăturarea rache
telor nucleare cu rază medie de 
acțiune, precum și a rachetelor 
operativ-tactice din Europa.

Mijloacele de informare în masă 
din diferite 
asemenea, 
convorbirilor desfășurate în țara 
noastră între 
Nicolae Ceausescu 
tru al Republicii 
Papandreu.

Referindu-șe la __ ,___
clarației-Ape’l adoptate la 
ierea convorbirilor, agenția T.A.S.S. 
a pus in evidență faptul că Româ
nia și Grecia se pronunță pentru 
salvgardarea păcii și destinderii, 
pentru încetarea cit mai curînd a 
cursei înarmărilor. în primul rînd 
a înarmărilor nucleare, pentru eli-

NOUĂ relevă că 
Ceaușescu și to-

păreri 
stadiul actual și 

relațiilor româno-

celor două țări — 
relevat necesitatea

țări au relatat, de 
despre rezultatele

președintele 
și primul minis- 
Elene, Andreas

conținutul De- 
‘ i înche-

minarea completă a armelor nu
cleare și reducerea substanțială a 
armamentelor convenționale. în
cheierea unui prim acord între 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii privind eliminarea 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune de pe continentul euro
pean va constitui un pas istoric în 
acest sens. România și Grecia 
adresează statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia și la 
N.A.T.O. chemarea de a-și intensi
fica eforturile pentru ajungerea la 
un acord privind armele nucleare 
și de a sprijini realizarea unui a- 
semenea acord, depășindu-se toate 
problemele care mai există intre 
cele două blocuri militare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Andreas Papandreu — 
relevă T.A.S.S. — s-au pronunțat 
pentru ținerea cit mai curînd a 
unei Conferințe la nivel înalt a 
țărilor balcanice pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă fără 
arme chimice și nucleare.

Sub titlul „Pentru Balcani fără 
arme nucleare", ziarul „PRAVDA" 
evidențiază că România și Grecia 
se pronunță pentru apărarea păcii 
și asigurarea destinderii, pentru o- 
prirea neîntirziată a cursei înarmă
rilor, în primul rînd nucleare, pen
tru crearea în Balcani a unei zone 
fără arme nucleare și chimice. în 
continuare se arată că, în opinia 
președintelui Nicolae Ceaușescu Și 
a primului ministru elen, realizarea 
acordului între U.R.S.S. și S.U.A. cu 
privire la înlăturarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune de pe terito
riul Europei va constitui un pas 
istoric în acest sens.

La rîndul său. agenția A.D.N., din
R. D. Germană, subliniază că pre
ședintele Nicolae Ceausescu și pre
mierul Andreas Papandreu adresea
ză un anei urgent președintelui
S. U.A.. R. Reagan, și secretarului.
general al C.C. al P.C.U.S., M.
Gorbaciov. să continue intensifi
carea eforturilor pentru a ajunge 
cît mai repede Ia un prim acord 
privind eliminarea tuturor rache
telor cu rază medie, care să des
chidă calea încheierii în continua
re și a altor acorduri necesare 
pentru realizarea dezarmării nu
cleare complete.

Agenția iugoslavă de presă 
TANIUG. într-o amplă Telatare, 
subliniază faptul că cei doi oameni 
de stat s-au pronunțat pentru ti
nerea cît mai curînd la București 
a unei Conferințe Ia nivel înalt a 
țărilor balcanice în vedeiea trans
formării Balcanilor într-o zonă fără 
arme chimice si nucleare, promo
vării larri a colaborării și cooperă
rii în Balcani. întăririi încrederii, 
securității și păcii în această zonă 
a Europei.

Apelul la intensificarea eforturi
lor spre a se ajunge, cît mai curînd 
posibil, la un prim acord privind 
eliminarea tuturor rachetelor cu 
rază medie de acțiune este reflec
tat și de cotidianul „RUDE PRA- 
VO“, de alte ziare cehoslovace.

Ziarul „AL SAURA", . celelalte 
cotidiane irakiene relevă că 
președintele României și primul 
ministru elen au exprimat îngrijo
rarea fată de agravarea războiului 
dintre Irak și Iran, sprijinind re
zoluția recentă a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. Ele s-au pro
nunțat pentru retragerea tuturor 
forțelor militare străine din Golf 
și au adresat conducătorilor celor 
două state chemarea de încetare 
imediată a războiului.

O politică de pace în consens cu interesele vitale
ale popoarelor

Revista suedeză „DANUBIUS" publică o suită de articole consa
crate României, in care prezintă pe larg o serie de aspecte ale 
politicii interne și externe ale țării noastre, ca și ale îndelungatei 
lupte, purtate de-a lungul secolelor, de poporul român pentru împli
nirea idealurilor sale de libertate, independență și unitate națională.

Articolul „PACEA — BUN SPI
RITUAL AL TUTUROR PO
POARELOR" înfățișează, astfel, 
propunerile, inițiativele si demer
surile constructive ale României so
cialiste, ale președintelui ei, în
dreptate spre înfăptuirea dezarmă
rii generale, instaurarea unui cli
mat de pace, înțelegere și colabo
rare în lume.

După ce prezintă pe larg impor
tanta instaurării păcii in lumea 
contemporană și necesitatea ca fie
care om de stat, fiecare locuitor al 
planetei să acționeze in direcția 
înțelegerii și colaborării, articolul 
se referă pe larg la activitatea 
vastă depusă în acest sens de țara 
noastră.

Pentru români, fii ai unui popor 
care și-a făcut din imperativul 
apărării păcii o politică de stat, ai 
unei țări în care legile interzic în 
mod definitiv orice intenție sau 
manifestare care ar putea prejudi
cia bunele relații dintre popoare — 
scrie „Danubius" — faptul că 
România a avut o participare direc
tă. activă și concretă în proclama
rea de către O.N.U. a Anului In
ternațional al Păcii este o adevă
rată mîndrie, ea fiind coautoare la 
rezoluția prin care a fost adoptată 
această decizie.

în acest sens, în 1986, România, 
prin activitatea neobosită a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
întărirea și apărarea păcii, a fost 
un exemplu pentru întreaga lume.

Este suficient să menționăm doar 
două dintre inițiativele românești :

1. «Declarația-Apel a Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România, 
din 28 martie, adresată partidelor 
și organizațiilor democratice, gu
vernelor. tuturor popoarelor din 
țările europene, din Ș.U.A. și Ca
nada, de pe alte continente».

2. Referendumul din 23 noiem
brie 1986 privind reducerea cu 5 la 
sută a efectivelor militare, a ar
mamentelor și cheltuielilor militare 
ale României.

Inițiativa României privind aceas
tă reducere reprezintă un pas con
cret, important și un exemplu 
demn de urmat și de alte popoare 
în ceea ce privește acțiunile res
ponsabile care trebuie angajate 
pentru realizarea obiectivelor pro
puse în cadrul Anului Internațional

război nuclear, pentru reali
zarea unei noi ordini economice.

Politica de pace și colaborare 
promovată in mod strălucit de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu cores
punde nu numai intereselor națio
nale și trăsăturilor caracteristice 
ale poporului român, ci și necesită
ților vitale ale întregii lumi con
temporane, fiind o activitate va
loroasă care trebuie să fie apărată, 
încurajată și sprijinită fără nici o 
ezitare.

Conștiente de faptul că întreaga 
cantitate de armament existentă în

Aspecte ale realităților românești prezentate 
de revista suedeză „Danubius“

al Păcii, în așa fel încît declara
țiile făcute în diverse foruri și la 
diferite niveluri să nu fie simple 
vorbe lipsite de substanță, ci pro
iecte puse in practică și aplicate în 
viată.

Participarea României la procla
marea anului 1986 drept An Inter
național al Păcii confirmă încă o 
dată pe deplin justețea și marele 
prestigiu al politicii de pace pro
movate de președintele 
Nicolae Ceaușescu. Această iniția
tivă se înscrie, de altfel, în vasta 
activitate desfășurată de România 
pentru dezarmare, și în primul 
rînd pentru dezarmare nucleară, 
pentru menținerea păcii, încrederii 
și dreptății in lume.

România, prin glasul președin
telui Nicolae Ceaușescu, a propus 
în repetate rînduri forurilor com
petente internaționale efectuarea 
de pași concreti în direcția dezar
mării și dezangajării militare, 
cooperarea fără restricții între 
toate statele lumii, continuarea 
eforturilor de realizare a destinde
rii. întăririi încrederii si înțelege
rii între popoare și națiuni. Româ
nia, președintele Nicolae Ceaușescu 
au cerut tpturor țărilor din Eu
ropa și din lumea întreagă să facă 
un front comun cu toți cei ce luptă 
pentru înlăturarea pericolului unui

lume poate distruge planeta noas
tră de mai multe ori. este imperios 
necesar ca toate popoarele să mi
liteze — așa cum a făcut-o și o 
face consecvent poporul român, 
prin președintele Nicolae Ceaușescu 
— pentru realizarea unor relații 
armonioase între națiuni, împotriva 
războiului, și mai ales împotriva 
celui nuclear, împotriva militariză
rii Cosmosului, în așa fel incit 
această generație să nu fie ultima 
pe Pămint — încheie articolul 
amintit.

Revista publică, de asemenea, ar
ticolul „ROMANIA : EGALITATEA 
DEPLINA IN DREPTURI A NA
ȚIONALITĂȚILOR", în care sint 
amplu prezentate măsurile și regle
mentările adoptate in țara noastră 
în vederea asigurării unor condiții 
egale de dezvoltare și progres pen
tru toți locuitorii.

In articolele „LUPTA EROICA 
PENTRU LIBERTATE ȘI UNITA
TE", „CARACTERISTICILE LUP
TEI PENTRU INDEPENDENȚA ȘI 
MENȚINEREA ENTITĂȚII STA
TALE". „RĂZBOIUL PENTRU 
INDEPENDENȚA DE STAT A 
ROMÂNIEI" sînt înfățișate, in chip 
detaliat, momente-cheie ale istoriei 
țării noastre.

Ideea unității «în toate privințe-

le» a teritoriului românesc apare 
ca o veritabilă «coloană a infinitu
lui», în istoria eroică și dramatică 
a poporului român — afirmă re
vista suedeză. Baza sa a fost uni
tatea geografică a teritoriului ro
mân.

Conștiința originii comune, a 
unității etnice și lingvistice s-a 
manifestat ca un factor de comuni
care permanentă a românilor, mai 
presus de frontierele de stat impu
se de vicisitudinile istoriei. Ro
mânii au văzut in păstrarea limbii 
o chezășie a continuității lor. „Ro
mânii, scria umanistul italian An
tonio Bonfini, se pare că au luptat 
mai mult pentru păstrarea limbii 
lor decît a propriilor vieți".

Factorul unității etnice și lingvis
tice a fost extins și făcut mai efi
cient de legăturile economice apro
piate care au existat între cele trei 
țări române — Valahia, Moldova 
si Transilvania. Legăturile econo
mice au ușurat apropierea rela
țiilor politice și militare, care la 
rîndul lor au fost consolidate, de
oarece locuitorii Principatelor ro
mâne erau conștienți că ei aparțin 
„unei singure țări".

Schimburile comerciale și rela
țiile politice au asigurat legături 
culturale permanente, care au fost 
îmbogățite cu noi elemente ale ve
chiului trunchi institutional-cultu
ral comun.

Adăugind la acești factori forța 
tradiției istorice, care a păstrat 
memoria vechii unități politice a 
Daciei antice, precum și preocu
parea permanentă și nevoia de a 
lupta împotriva planurilor expan
sioniste ale unor puteri străine, 
pot fi înțelese încercările repetate 
care au pornit de pe teritoriul ro
mânesc, și chiar din exteriorul a- 
cestuia, pentru înfăptuirea unități*  
politice.

Istoria eroică seculară a poporu
lui român — conchide revista — 
reflectă o gîndire clară și o acțiu
ne consistentă consacrate cîștigării 
și salvgardării libertății și indepen
denței, înlăturării exploatării și 
asupririi, afirmării libere și de
pline a geniului creator al po
porului român, asigurării progre
sului și civilizației țării.
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Acțiuni și luări de poziție
pentru încetarea cursei înarmărilor
Cereri pentru declararea Canadei zonă iară arme 

nucleare
OTTAWA. — Partidul Nou De

mocrat din Canada s-a pronunțat 
pentru ieșirea țării din N.A.T.O. și 
oprirea experiențelor cu rachetele 
nucleare americane „Cruise" efec
tuate pe teritoriul canadian. Po
trivit unul document dat publici
tății la Ottawa, principalul rol al

Pentru înlăturarea pericolului unui război atomic

forțelor armate canadiene este 
apărarea teritoriului țării si a su
veranității acestuia. In cazul cînd 
Partidul Nou Democrat va ieși în
vingător în alegerile din 1988 sau 
1989. el se va pronunța în direc
ția transformării teritoriului țării 
în „zonă lipsită de arma nucleară".

i

TOKIO. — La Tokio s-au în
cheiat lucrările Comisiei pentru 
dezarmare a Consiliului mondial al 
păcii. In comunicatul dat publici
tății se subliniază necesitatea uni
rii eforturilor în vederea eliminării 
pericolului nuclear pentru genera
ția actuală și generațiile vii-

toare. distrugerii arsenalelor de 
arme ucigătoare, relatează agenția 
T.A.S.S. Se reliefează, de aseme
nea, însemnătatea pe care ar avea-o 
încheierea unui acord în vederea 
lichidării pe plan global a rache
telor cu rază medie de acțiune și 
a celor operativ-tactice.

„Dezarmarea trebuie să joace un rol predominant 
în dialogul politic"

BONN. — Aspectele legate de 
consolidarea păcii și dezarmării 
trebuie să joace un rol predomi
nant în dialogul politic dintre 
R.F.G. și R.D.G., a apreciat, în- 
tr-un interviu 
vest-germane 
Voigt, expert 
litică externă 
Democrat din

acordat agenției 
D.P.A., Carsten 

în probleme de po- 
al Partidului Social- 
R.F.G. El a subliniat,

împotriva experiențelor nucleare din Pacific

totodată, că un exemplu de ase- , 
menea relații a fost oferit de social- i 
democrații din R.F.G. și P.S.U.G., ' 
care au elaborat împreună propu- ț 
nerea privind crearea în -------
Centrală a unei zone 
arma chimică. Voigt a chemat în 
același timp guvernul de la Bonn 
să renunțe la cele 72 de rachete 
„Pershing-1 A" aflate în dotarea 
armatei R.F.G.

NAȚIUNILE UNITE. — Comite
tul special al O.N.U. pentru deco
lonizare a exprimat sprijinul său 

i față de protestul locuitorilor Insu- 
ț lelor Takelau — situate în partea 
t centrală a Oceanului Pacific — 
* față de continuarea experiențelor 
l nucleare franceze în atolul Muru- 

roa. într-un raport al comitetului.

n Europa i
libere de 1

*
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dat publicității la New York, se 
arată, între altele, că experiențele 
nucleare efectuate de Franța în 
sudul Pacificului reprezintă o 
gravă amenințare pentru resursele 
naturale din regiune și pentru dez
voltarea social-economică a po
poarelor care trăiesc în această 
parte a lumii.

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
BAGDAD 1 (Agerpres). — In 

cursul zilei de vineri, forțele aeriene 
ale Irakului au efectuat 28 de mi
siuni de zbor asupra pozițiilor arma
tei iraniene, provocîndu-i acesteia 
pierderi în oameni și tehnică de 
luptă — se arată într-un comunicat 
al statului major irakian, citat de 
agenția I.N.A.

Pe de altă parte, se menționează, 
de asemenea, că forțele iraniene au 
bombardat zone locuite ale pbrtului 
Basrah, din sudul Irakului, provocînd 
pagube materiale.

TEHERAN 1 (Agerpres). — For
țele iraniene au stăvilit încercările 
trupelor irakiene de a ocupa cota 670 
a înălțimilor Meimak, din nord-estul 
Iranului, provocîndu-le pierderi im
portante în oameni și echipament 
militar — informează agenția 
I.R.N.A.

Forțele navale iraniene au inter
ceptat și cercetat opt vase străine — 
petroliere și cargouri — care navigau 
in strîmtoarea Ormuz, permițindu-Ie, 
ulterior, să-și continue drumul, a 
informat un comunicat al statului

major al armatei iraniene, menționat 
de aceeași agenție.

LONDRA 1 (Agerpres). — Guver
nul britanic a respins cererea Sta
telor Unite de a trimite dragoare de 
mine aparținînd forțelor navale bri
tanice in zona Golfului. Potrivit unui 
purtător de cuvînt oficial, citat de 
agenția E.F.E., cabinetul de la Lon
dra „urmărește cu deosebită atenție 
situația din această regiune, dar nu 
intenționează să trimită nave proprii, 
în împrejurările actuale". Purtătorul 
de cuvînt a apreciat că decizia gu
vernului britanic a fost comunicată 
deja Statelor Unite.

HAGA 1 (Agerpres). — Olanda a 
respins o cerere a Statelor Unite de 
a participa la operațiunea de de- 
minare a apelor din Golf, informează 
agenția M.E.N. Olanda nu va trimite 
forțe în regiunea Golfului decît în 
cadrul unui proces global de menți
nere a păcii și sub auspiciile Na
țiunilor Unite, se spune într-un co
municat al Ministerului de Externe 
olandez, citat de această agenție.

Continuă eforturile de pace 
in America Centrală 
Reuniunea miniștrilor 

de externe de la Tegucigalpa
TEGUCIGALPA 1 (Agerpres). — 

Grupul de la Contadora și-a reafir
mat dispoziția de a-si continua efor
turile în favoarea realizării păcii în 
America Centrală. Luînd cuvintul, 
în numele Grupului de la Contado
ra. în cadrul reuniunii miniștrilor 
de externe din țările Americii Cen
trale si din ode membre alo Grupu- 
lui de la Contadora. ministrul mexi
can al relațiilor externe. Bernardo 
Sepulveda, a arătat că piedicile care 
mai stau în calea procesului de pace 
regional pot fi depășite prin exerci
tarea unei voințe politice ferme în 
direcția amintită și prin inițierea 
unor negocieri constructive.

La rindul său. ministrul costarican 
el relațiilor externe. Rodrigo Madri
gal. s-a referit la planul de pace 
propus de președintele Costa Ricâi, 
Oscar Arias, oare. în opinia sa. „a 
umplut un gol creat în cadrul efor
turilor de pacificare". El a afirmat 
că „America Centrală trebuie să 
aibă propria sa poziție fată de pro
blemele cu care se confruntă".

Ministrul relațiilor externe al 
Hondurasului, Carlos Lopez Contre
ras. a prezentat un document conți- 
nînd o serie de propuneri pentru 
soluționarea situației din America 
Centrală. Acesta prevede încetarea 
ostilităților în zonă în decurs de 60 
de zile si crearea unui comitet in
ternațional de securitate pentru su
pervizarea si veriîioarea procesului 
de pacificare în zonă, din care să 
facă parte reprezentanți ai O.N.U., 
O.S.A. (Organizația Statelor Ameri
cane) si Grupului de la Contadora. 
Totodată, se prevăd diferite termene 
pentru realizarea de înțelegeri refe
ritoare la reconcilierea națională si 
dialogul politic. precum si convo
carea unei reuniuni la nivel înalt a 
țărilor din America Centrală. în
tr-un interval de 80 de zile de la 
semnarea documentului, pentru eva
luarea procesului de pace.

CIUDAD DE GUATEMALA I 
(Agerpres). — Vicepreședintele Gua- 
temalei, Roberto Carpio Nicolle, a 
anuntat că șefii de stat centro-ame- 
ricani au confirmat oficial prezența 
lor la lucrările Conferinței regiona
le la nivel înalt consacrate situației 
din America Centrală, programată 
pentru zilele de 6 si 7 august la Ciu
dad de Guatemala — transmite 
agenția Prensa Latina.

Guvernul italian a obținut 
vot de încredere în senat

ROMA 1 (Agerpres). — Guvernul 
coaliției pentapartite din Italia, pre
zidat de Giovanni Goria, a primit 
votul de încredere în Senatul italian 
— informează agenția A.N.S.A. In 
favoarea noului guvern s-au pronun
țat 184 de senatori, iar 122 s-au de
clarat împotrivă.

Premierul italian va prezenta pro
gramul guvernamental în Camera 
Deputaților la 3 august, votul de în
credere urmînd să albă loc la 5 au
gust. precizează agenția italiană de 
știri.

Proteste împotriva represiunilor rasiste din R.S.A.
HARARE 1 (Agerpres) — Șeful 

regimului rasist de la Pretoria, 
Pieter Botha, a reafirmat din nou 
politica intransigentă față de popu
lația de culoare, respingind, totoda
tă, orice contacte dintre reprezen
tanți ai comunității albe și ai celei 
negre. El a condamnat în termeni 
aspri ultimele contacte din capitala 
Senegalului între o delegație a opo
ziției politice și reprezentanți ai 
Congresului Național African. Se 
știe, la Dakar cele două părți au 
subscris la ideea că se impune de 
urgență abolirea apartheidului in 
Africa de Sud.

Potrivit informațiilor sosite din 
R.S.A. în capitala Zimbabwe, tero
riști aparținind extremei drepte au 
atacat locuința profesorului Maryon 
Lacey, care a vorbit in public des

pre însemnătatea întîlnirii de la 
Dakar.

Așa cum se știe, recenta conferință 
la nivel înalt a organizației Unității 
Africane a condamnat cu hotărîre 
politica represivă a rasiștilor de la 
Pretoria, cerînd aplicarea de sanc
țiuni obligatorii împotriva R.S.A.

LONDRA I (Agerpres) — In capi
tala Marii Britanii se desfășoară o 
conferință internațională a studen
ților de solidaritate cu tineretul stu
dios din Republica Sud-Africană, 
inițiată de Comitetul special al 
O.N.U. împotriva apartheidului, cu 
sprijinul unor organizații de tineret 
britanice și internaționale.

Particlpanții examinează situația 
gravă a studenților, a tineretului în 
general și a altor categorii sociale 
din R.S.A. și Namibia ca urmare a 
politicii inumane de apartheid.

Noi acțiuni greviste 
în Coreea de Sud
SEUL 1 (Agerpres). — In nume

roase orașe din Coreea de Sud au 
loc noi acțiuni greviste. în cadrul 
cărora muncitorii cer imbu-"‘"țirea 
condițiilor de muncă, sporirea sala
riilor la nivelul creșterii preturilor, 
stabilirea zilei de muncă de opt ore. 
precum si înlăturarea de la condu 
cerea organizațiilor sindicale a per
soanelor impuse de autoritățile dic
tatoriale.

La Ulsan. important centru indus
trial. se află in grevă, pentru a treia 
zi consecutiv. 15 000 de muncitori. In 
Pusan, cel de-al doilea oraș ca mă
rime din Coreea de Sud. între gre
viști si spărgătorii de grevă s-au 
produs ciocniri. Pentru a-i determi
na Pe lucrătorii de la șantierul naval 
să renunțe la grevă, autoritățile din 
Pusan au luat măsura de a opri ali
mentarea cu apă si curent electric, 
dar acțiunea oamenilor muncii a 
continuat cu si mai multă hotărîre 
— relatează agențiile de presă.

Agențiile de presa
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CONVORBIRI BULGARO-MO- 
ZAMBICANE. La Sofia s-au în
cheiat convorbirile dintre Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, și 
Joaquim Chissano. președintele 
FRELIMO, președintele Mozam- 
bicului. Cu acest prilej s-a relevat 
necesitatea unirii eforturilor tu
turor popoarelor și guvernelor in 
vederea găsirii de soluții pentru 
problemele stringente și menține
rii păcii. La încheierea convorbi
rilor au fost semnate planul de 
colaborare dintre P.C. Bulgar și 
partidul FRELIMO, alte docu
mente.

DECLARAȚIE. Președintele Pe
rului. Alan, Garcia, a declarat că 
recentele măsuri adoptate de gu
vernul său. între care naționali
zarea băncilor particulare, desfiin
țarea Pieței libere de schimb va
lutar si lansarea unui proces de 
descentralizare economică si admi
nistrativă constituie acte de justi
ție socială în favoarea milioanelor 
de locuitori ai tării.

LUPTELE DIN SALVADOR. Cel 
puțin 10 militari au fost scoși din 
luptă în înfruntările care au avut 
loc cu forțele insurecționale sal- 
vadoriene în provincia Cabanas, 
înfruntări au mai fost semnalate 
în departamentele San Miguel și 
Morazan. unde armata a pierdut 
alți 9 combatanți.

ȘOMA.I. Potrivit 
statistice difuzate la 
mărul șomerilor în 
ridică la 342 264

ultimelor date 
Lisabona, nu- 
Portugalia se 
persoane în

registrate la birourile de plasa
re. Surse sindicale portugheze, 
citate de agenția EFE, susțin însă

că, în realitate, rata șomajului în 
această tară este mult superioară 
datelor de care dispun autoritățile 
de resort.

ALEGERI. în Republica Centra- 
fricană s-au desfășurat alegeri 
pentru desemnarea deputaților țării 
în Adunarea Națională. După cum 
informează agenția M.A.P.. pentru 
cele 52 de locuri in parlament can
didează 149 persoane. Candidații au 
fost propuși de Partidul Uniunea 
Democrată Centrafricană — partid 
unic de guvernămînt. Rezultatele 
scrutinului vor fi cunoscute peste 
cîteva zile.

DEZAMORSARE. Artificieri ai 
poliției vest-germane au dezamor
sat o bombă de 2 500 kg, de fabri
cație britanică, lansată în timpul 
celui de-al doilea război mondial 
asupra portului Bremen. Bomba a 
fost descoperită intimplător, în 
albia riului Wesser, in urma redu
cerii nivelului apelor acestuia, din 
cauza secetei prelungite. Operațiu
nea de dezamorsare a fost prece
dată de evacuarea localnicilor pe o 
rază de 1,5 km și de închiderea 
temporară a traficului fluvial.

SUSPENDAREA GREVEI GENE
RALE DIN HAITI. Frontul Demo
cratic Haitian — care grupează 57 
de organizații politice și sindicale 
de orientare democratică din Haiti 
— a decis suspendarea grevei gene
rale declanșate cu două zile în 
urmă. Măsura a /fost luată pentru 
a se stopa valul de represiuni la 
care s-au dedat autoritățile la 
adresa populației care simpatizează 
cu greviștii.

DESPĂGUBIRI. Curtea Supremă 
a Marii Britanii a decis că Melvyn 
Pearce, fost militar în armata bri-

tanică, are dreptul să ceară despăgu
biri pentru contractarea unui 
cancer, ..............
sale 1 
britanice, în Pacific, ... ___
Această decizie — apreciază agen
ția Taniug — ar putea constitui un 
precedent pentru numeroase de
mersuri asemănătoare, din partea 
unor foști militari britanici, impli
cați, de-a lungul anilor, în activi
tăți legate de experiențele nucleare.

, ca urmare a participării ■ 
la testările bombei atomice 
ce, in Pacific, în anii ’50. •

ARESTARE. Autoritățile suedeze 
l-au arestat pe Eli Salib, suspectat 
de a fi implicat in asasinarea fos
tului prim-ministru libanez Rashid 
Karame, anunță agențiile MEN și 
Taniug. Autoritățile de resort liba
neze emiseseră anterior un mandat 
de arestare împotriva lui Eli Salib. 
Karame a fost asasinat la 1 iunie, 
cînd o bombă 
copterului cu 
plodat.

plasată la bordul 
care călătorea a

eli- 
ex-
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VOLUMUL 

DUSTRIALE 
nuat in iulie

PRODUCȚIEI
A R.F.G.

IN- 
s-a dimi- 

cu 1.5 la sută in com
parație cu luna precedentă, a rele
vat un reprezentant oficial al Mi
nisterului vest-german al Econo
miei. După cum notează agenția 
D.P.A.. reduceri importante 
producției s-au înregistrat în 
dustria prelucrătoare și I 
serie de ramuri ale industriei con
strucțiilor.

EXPERIENȚA CU O RACHETA 
„POSEIDON". Statele Unite au 
efectuat o nouă experiență cu ra
cheta balistică intercontinentală 
„Poseidon", care a fost lansată de 
la bordul submarinului ■ .,Ulysses 
Grant", aflat la o distanță de cite- 
va mile de coastele Floridei — 
transmite agenția T.A.S.S. citind 
surse americane.

• ale 
i in- 
intr-o

ACȚIUNE REVENDICATIVĂ. De 
două zile, în Israel personalul de 
Ia pompele de benzină se află în 
grevă. Acțiunea revendicativă, 
menționează agenția Taniug, a fost 
inițiată în sprijinul cererilor aces
tei categorii de salariați de îmbu
nătățire a condițiilor de muncă și 
de viață.
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