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TEMELIA TRAINICA A RIDICĂRII
bunăstării Întregului popor
în concepția partidului nostru, con

struirea socialismului cu poporul și 
pentru popor, întreaga strategie de 
înflorire multilaterală- a patriei, pre
cum și ansamblul măsurilor și orien
tărilor vizind perfecționarea condu
cerii activității economico-sociale, 
creșterea intensivă și modernizarea 
economiei naționale, afirmarea ple
nară a noii revoluții tehnico-științi- 
fice și a noii revoluții agrare. îm
bunătățirea activității organizatorice, 
ideologice și politico-educative — 
probleme abordate recent pe larg 
și in profunzime de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in magistralele 
sale expuneri — au drept scop fun
damental infăptuirea neabătută a 
obiectivelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării în actualul cin
cinal. in vederea creșterii- toț mai 
puternice a avuției societății, a veni
tului național — temelia trainic^ și 
sigură a ridicării nivelului de trai, 
material și spiritual, al întregului 
popor.

O nouă și elocventă dovadă a pre
ocupării constante a partidului nos
tru, a secretarului său general pen
tru îndeplinirea acestor obiective o 
reprezintă analiza făcută de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. in ședința de vineri 24 iunie 
privind problematica economico-so- 
cială și aprobarea unor importante 
proiecte de legi. Tocmai pornind 
de la cerințele actualei etape de 
dezvoltare intensivă a economiei 
naționale, de la necesitatea îmbună
tățirii activității în diferite domenii 
ale vieții economico-sociale, Comi
tetul Politic Executiv a analizat cu 
exigență, pe bâza rapoartelor pre
zentate de președinții Comisiilor 
Centrale pe probleme, activitatea 
desfășurată și măsurile luate in. ve
derea realizării programelor speciale 
privind asigurarea producției de ex
port, lichidarea stocurilor supranor- 
mative. organizarea și modernizarea 
proceselor de producție și valorifi
carea superioară a materiilor prime 
și materialelor, sistematizarea teri
toriului și a localităților, perfecțio
narea organizării și conducerii agri
culturii, optimizarea rețelei de ener
gie electrică, aplicarea normativelor 
de formare a prețurilor și alte pro
bleme legate de ridicarea, la un ni

vel superior de calitate și eficiență, 
a activității economico-sociale din 
țara noastră. Ținînd seama de situa
ția prezentată, secretarul general al 
partidului a apreciat că este necesar 
să se intensifice eforturile in toate 
aceste domenii, astfel incit intr-o 
perioadă scurtă, cel mai tirziu pină 
în luna septembrie, să fie încheiate 
toate lucrările stabilite și soluționate 
pe parcurs problemele ivite.

Consecvența și exigența cu care 
conducerea partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urmăresc și ac
ționează pentru infăptuirea obiecti
velor de dezvoltare intensivă și efi
cientă a economiei naționale au un 
deplin temei. Experiența construcției 
socialiste in patria noastră, cu deo
sebire in perioada de puternică în
florire a țării inaugurată de Congre
sul al IX-lea al P.C.R.. a demonstrat 
cu tărie că nu există altă bază reală 
și trainică pentru progresul și pros
peritatea patriei, pentru înaintarea 
ei spre tot mai înalte culmi ale ci
vilizației decit dezvoltarea susținută 
a economiei naționale, creșterea 
avuției sociale, sporirea venitului na
țional. După cum a subliniat 
în repetate rînduri secretarul 
general al partidului, nicicind in is
torie o societate nu a fost aprecia
tă după cit a consumat și cit a ri
sipit, ci după cum a acumulat, a 
dezvoltat, a asigurat progresul ne
contenit al forțelor de producție, al 
științei și culturii.

Tocmai pe temelia creșterii puter
nice și modernizării forțelor de pro
ducție, a rezultatelor obținute in pri
ma jumătate a actualului cincinal în 
dezvoltarea economică a țării, in 
sporirea venitului național s-au creat 
condițiile materiale pentru trecerea 
la majorarea retribuțiilor personalu
lui muncitor. Examinind proiectul 
Legii cu privire la majorarea retri
buțiilor personalului muncitor, Comi
tetul Politic Executiv a apreciat că 
noua majorare a retribuțiilor, 
măsură adoptată pe baza -indi
cațiilor și- orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in conformitate 
cu hotărîrile Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui. constituie o elocventa expresie 
a. grijii permanente 8 partidului și 
statului nostru pentru creșterea bu
năstării materiale și spirituale a tu

turor categoriilor de oameni ai rpun- 
cii, pentru aplicarea fermă a princi
piilor eticii și echității socialiste. Ac
țiunea de majorare a retribuțiilor va 
începe la 1 august 1988 și se va în
cheia în a doua parte a anului vi
itor, prioritate acordîndu-se ■ oame
nilor muncii cu retribuții mai mici.

De bună seamă, această nouă ma
jorare a veniturilor personalului 
muncitor ilustrează în mod preg
nant vigoarea și caracterul sănătos 
al economiei naționale, capacitatea 
ei de a asigura resursele necesare 
creșterii fondurilor de retribuire. Cu 
atit mai mult iese in evidență în
semnătatea deosebită a acestei mă
suri cu cît ea se înfăptuiește în con
dițiile în care pe plan mondial se 
manifestă fenomene cronice de stag
nare sau recesiune, ceea ce determi
nă diminuarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii în unele țări.

în cadru] aceleiași ședințe, Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a analizat și aprobat propu
nerile privind majorarea pensiilor 
pentru munca depusă și limita de 
vîrstă și a. pensiilor invalizilor de 
război — nouă expresie a grijii sta
tornice pe care partidul și statul 
nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o poartă pentru 
ridicarea continuă a nivelului de trai 
al tuturor categoriilor de • cetățeni, 
pentru asigurarea, o dată cu dezvol
tarea generală a economiei naționa
le. a unor condiții tot mai bune de 
viață celor care au depus o activita
te îndelungată in opera de edifica
re a societății socialiste in patria 
noastră.

Potrivit propunerilor adoptate, 
pensiile de asigurări sociale de stat 
pentru munca depusă și limită de 
virstă. in cuantum de pină la 3 000 
lei lunar, se vor majora, in medie, 
cu 8 la sută, iar pensiile invalizilor 
de război, de asemenea in cuantum 
de pină la 3 000 lei lunar, vor crește, 
in medie, cu 16,9 la sută. în strinsă 
concordanță cu principiile eticii și 
echității socialiste, care definesc so
cietatea noastră, majorarea pensiilor 
se va face diferențiat, acordindu-se 
creșteri mai mari la pensiile mai 
mici. Aceleași principii au stat la 
baza eșalonării pe ioadelor de majo- 

fi pensiilor. Merită relevat cade

(Continuas e in pag. a V-al

In aceste zile, colectivul între
prinderii de rulmenți din Ale
xandria își concentrează efortu
rile pentru ca prin noile măsuri 
tehnico-organizatorice întreprin
se pentru modernizarea fluxu
rilor de fabricație și ridicarea 
calității produselor ritmul pro
ducției să fie constant îm
bunătățit. Pe primele cinci 
luni ■ ale . anului. indicatorii 
de producție âu. fost îndepliniți, 
iar productivitatea muncii s-a 

.sitțiat cu 12 la sută dește pre
vederile de plan. Aceasta în 
condițiile in care in perioada 
amintită aii fost .asimilate noi 
tipuri de rulmenți, de o mare 
finețe iii execuție, aflate in cla
se’ superioare de precizie. Grija 
sporită față de calitatea produ
selor fabricate aici este redată 

1 si de făotul că rulmenții pro
duși in întreprindere se expor
tă in.peste ’.5 de țări, ale lumii.

în imaginea, de sus . prezen- 
făm lin aspect le muncă de la 
controlul bilelor rulmenților 
mici si mijlocii. (Eugen Dichi- 
seanu).

DIALECTICA RELAJIEI ȘTUNȚĂ-IDEOLOGIE 
1N CONDUCEREA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-SOCIALE

Societatea românească se află în- 
tr-un amplu și dinamic -proces de 
dezvoltare caracterizat prin întrepă
trunderea și condiționarea reciprocă, 
a unor transformări revoluționare 
calitative cum sint modernizarea 
forțelor de producție, perfecționarea 
relațiilor sociale, întărirea proprie
tății socialiste, tendința omogeniză
rii sociale, amplificarea vieții, demo
cratice, afirmarea puternică a func
ției sociale a științei, învățămintului 
și culturii, intensificarea activității 
ideologice și politico-educative. 
Toate acestea reprezintă, cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
expunerea de la sfîrșitul lunii apri
lie a. c., un „tot unitar al procesului 
«le organizare și dezvoltare socialis
tă a României, care trebuie să asi
gure realizarea in cele mai bune 
condiții a principiilor socialiste de 
muncă, de viață, de repartiție, un 
nivel general inalt de civilizație și 
cultură intregii națiuni".

Esența social-umană, trăsăturile 
noii orinduiri relevă concludent ra
porturile tot mai strinse, organice 
s-ar putea spune, dintre politică, 
ideologie și știință atît în privința 
dezvoltării economico-sociale, cît șl 
în sfera conducerii, un rol impor
tant revenind, in acest context, ști
ințelor sociale. Concepția valorifică
rii optime a cuceririlor științei, asi
milării și îmbogățirii permanente a 
ideologiei înaintate, a socialismului 
științific, promovată cu consecvență 
după Congresul al IX-lea, și-a găsit 
fructificarea in adoptarea unor struc
turi organizatorice suple in ce pri
vește cercetarea științifică, integra
rea ei în producție, a unor programe 
și măsuri cu amplă rezonanță so
cială privind modernizarea econo
miei, perfecționarea conducerii de
mocratice a societății, ridicarea ni
velului de pregătire profesională și 
politico-ideologică a maselor de oa
meni ai muncii.

în concordanță cu Programul de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare spre 
comunism au fost elaborate strate
gii coerente pentru dezvoltarea con

tinuă, unitară a vieții materiale și 
spirituale:, a bazei și. suprastructurii, 
programul ideologic al partidului — 
gindit și elaborat de secretarul său 
general — Tezele pentru plenara 
C.C. al P.C.R., expunerea la forurile 
democratice care au avut loc re
cent, la Consfătuirea de lucru cu ac
tivul și cadrele de bază din dome
niile activității organizatorice, ideo
logice și politico-educative, adu- 
cind în atenție o serie de noi a- 
precieri. Acestea pun în lumină 
semnificația și valoarea interdepen
denței dintre știință și ideologie, din
tre necesitatea conducerii științifice, 
democratice a societății și cerințele 
desfășurării unei activități ideologi- 
co-educative strins legate de viață.

Funcția de adevărată forță motri
ce a ideologiei și conștiinței socia
liste relevă însemnătatea principială 
și practică a concepției privind, pe 
de o parte, rolul determinant al ști
inței in întreaga dezvoltare, iar pe 
de altă parte, a cerinței ca in acti
vitatea ideologică să se abordeze cu 
mai multă îndrăzneală problemele 
noi care apar, spre a se trage con
cluzii corespunzătoare din practica 
socială, din întreaga activitate, din. 
experiența dezvoltării noii orinduiri, 
a lumii contemporane in ansamblul 
său.

Din această perspectivă și în 
această concepție, recenta expunere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
apreciază că activitatea ideologică, 
ridicarea nivelului politico-educativ. 
a spiritului revoluționar constituie o 
latură hotăritoare pentru creșterea 
rolului conducător al pa-tidului. 
pentru perfecționarea continuă a 
conducerii economico-sociale.

Dezvoltarea economico-socială și 
conducerea acestui proces 
complex, necesara lui perfec

ționare în raport cu schimbările care 
au loc reprezintă o operă științifică 
întemeiată: pe cunoașterea legilor o- 
biective ale vieții sociale, cunoaștere 
ce devine ..operațională" prin capa
citatea ideologico-teoretică a facto
rului subiectiv de a concepe progre-

sul social în diversitatea și unitatea 
condițiilor vieții materiale și spiri
tuale, urmărindu-se împlinirea celor 
mai inalte principii și aspirații u- 
mane. Totdeauna in istorie concep
țiile înaintate, progresiste pentru e- 
poca lor au fost emanația asimilării 
cunoștințelor științifice ale epocii, 
iar știința, la rindul ei, nu s-a putut 
și nu se poate dezvolta decit in am
bianța unor concepții politico-ideo- 
logice mereu deschise noului. Astăzi 
— in plină „explozie" a revoluției 
tehnico-științifice — știința se afir
mă atit ca importantă forță de pro
ducție, cît și ca fundament al con
ducerii sociale călăuzite de o con
cepție teoretico-filozofică înaintată ; 
ea este, în același timp, un puternic 
factor de educare și, formare a per
sonalității umane. Enunțul „cită 
știință atita putere de creație" con
stituie jn egală măsură o concluzie 
a experienței, dar și expresia dezi
deratului ca noile cuceriri ale știin
ței să se resimtă pe deplin in toate 
sferele societății, de la producția 
materială propriu-zisă la organiza
rea și conducerea economico-socială. 
Ia viața spirituală a oamenilor.

Raportul armonios dintre ideolo
gie și știință — perspectivă deschisă 
de orînduirea .socialistă și. specifică 
acesteia — conferă capacitatea de a 
se discerne in spirit realist., obiectiv, 
gradul de dependență dintre posibi
litate și realitate, de a se disocia 
alternativele posibile intr-un dome
niu sau altul, ținindu-se seama de 
întregul complex al fenomenelor. 
In concepția partidului nostru, cu
noașterea științifică și poziția ideo
logică înaintată, aflate deopotrivă

sub egida spiritului creator, permit 
evaluarea posibilului și realizabilu
lui, contribuie la evitarea subiecti
vismului, a. improvizației ori măsu
rilor de circumstanță. Astfel, elabo
rarea soluției optime, raționalitatea 
și realismul ei sint condiționate de 
spiritul riguros științific și. in ace
lași timp, creator, permițind valorifi
carea mâjimă a resurselor în cadrul 
și in contextul aplicării neabătute a 
principiilor socialismului științific. 
In asemenea condiții, participarea 
mai directă a structurilor organiza- 
ționale ale științei — Comitetul Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
academii, .institute — la elaborarea 
și aplicarea, planurilor și măsurilor 
privind dezvoltarea economico-so
cială în ansamblu .sau pe domenii 
pornesc de la premisa potrivit 
căreia, cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, edificarea și per
fecționarea socialismului nu se pot 
realiza decit pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, ale 
cunoașterii umane, in general, a le
găturii strinse a științei cu invăță- 
mintul și producția, a ridicării con
tinue a nivelului tehnico-profesional 
și politico-ideologic al oamenilor 
muncii.

Implicarea activă a științei, a cer
cetării în întreaga dezvoltare, in 
toate domeniile are o însemnătate 
hotăritoare pentru trecerea efectivă 
și eficientă de la creșterea extensivă 
la cea intensivă, pentru asigurarea 
unei, calități superioare a tehnolo-

Ion MITRA.N
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BACĂU : Craște randamentul în abnta’Q
Minerii din bazinul Văii Trotu- 

șului au realizat, de la începutul 
anului, o producție-marfă supli
mentară in valoare de circa 10 mi
lioane lei, in condițiile creșterii 
productivității muncii și reducerii 
cheltuielilor materiale de. produc
ție. Inginerul Nicolae Bejan, direc
torul întreprinderii m’niere Comă- 
nești, rie spunea că aceste rezul
tate se datoresc, in primul rind, 
creșterii randamentului in abataje, 
în acest scop în toate sectoare'e 
de exploatare au fost luate in ul
tima vreme noi măsuri tehnice și 
organizatorice. La Vermești, Raf'ra, 
Asău și Lapoș, de exemplu, au fost 
reorganizate echipele de întreținere 
și intervenție, fapt ce a condus la 
reducerea opririlor accidentale la 
instalațiile și utilajele din subte
ran ; au fost imbunătățite tehnolo
giile de fabricare a sculelor și pie

selor de schimb, au fost realizate 
noi dispozitive și mașini de debi
tare rapidă a metalelor. Pentru 
creșterea randamentului utilajelor 
din subteran au fost înlocuite con
ductele subdimensionate de aer 
comprimat, iar la suprafață au fost 
mecanizate principalele operații de 
încărcare și descărcare a materia
lelor și cărbunelui. în sectoarele 
Asău și Rafira, munca a fost or
ganizată in flux continuu, fapt ce 
a condus la creșterea productivită
ții muncii cu 15 la sută, iar in sec
toarele Lapoș Nord și Lapoș Sud 
au fost puse in funcțiune noi aba
taje de mare productivitate. Toa
te acestea au condus la creșterea 
producției zilnice de cărbune cu 
250—300 tone, indeplinindu-și și 
depășindu-și planul lună de lună. 
(Gheorghe Baltă).

PUTERNICĂ MOBILIZARE A FORȚELOR
IN AGRICULTURĂ PENTRU A SE ASIGURA

Sint zile de vară cu vreme căl
duroasă, in care eforturile oameni
lor muncii din agricultură, ale or
ganizațiilor de partid de la sate 
trebuie să se indrepte in totalitate 
spre încheierea grabnică a seceri
șului orzului, spre executarea, tutu
ror lucrărilor agricole din această 
campanie. Volumul de muncă este 
mare, iar timpul este de acum 
înaintat și tocmai de aceea grija 
de căpetenie a fiecărui lucrător din 
agricultură trebuie să fie stringerea 
recoltei de orz pină la ultimul bob, 
pentru ca absolut nimic să nu se 
piardă, să nu se risipească, urmind 
ca incenind cu săotămina viitoare 
în unitățile din sudul țării să se 
treacă la secerișul griului.

în ordinea de prioritate, efortu
rile trebuie îndreptate acum spre 
următoarele lucrări :

0 încheierea grabnică a recoltă
rii orzului, cu deosebire în județele 
din zona a doua de cultură unde

secerișul este mult rămas in urmă, 
organizarea transportării rapide a 
producției, fără nici un fel de 
stagnare spre bazele de recepție. 
Oriunde mai este de strins recolta 
de orz — și au mai rămas de se
cerat suprafețe mari, cu excepția 
unităților agricole din sudul țării — 
este necesar să fie mobilizate la 
recoltat toate forțele disponibile, 
în acest scop, pe lingă o mai largă 
participare a locuitorilor satelor, 
este nevoie ca mijloacele mecanice 
de recoltare să fie utilizate la în
treaga capacitate, oreindu-se con
diții pentru funcționarea lor neîn
treruptă in fiecare oră bună de 
lucru.

O Transportul fără întirziere atit 
al recoltei de orz, cit și al produc
ției secundare. Pentru a asigura 
front de lucru tractoarelor concen
trate la pregătirea terenului și se
mănatul celei de-a doua culturi se 
impune să fie mobilizate absolut

TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

de Consiliul Național al Organizației Pionierilor cu prilejul Zilei pionierilor
Mult iubite și stimate tovarășe

Nicolae Ceaușescu,
Secretar genera! al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România,

Ziua pionierilor, aleasă sărbătoare a copilăriei noastre 
fericite, ne oferă emoționantul prilej deja vă adresa, din 
adințul inimilor, cu deosebit respect și nețărmurită dra
goste, cele mai calde mulțumiri pentru minunatele con
diții de viață, muncă și învățătură ce ne sint asigurate, 
pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru ca noi, cele 
mai tinere vlăstare ale patriei, să creștem fericiți, să ne 
formăm și să ne afirmăm multilateral, ocrotiți de soarele 
cald al păcii. Ne exprimăm totodată. cele mai vibrante 
sentimente de profundă stimă, aleasă prețuire și fierbinte 
recunoștință față de activitatea dumneavoastră revoluțio
nară, pe care cu neasemuit patriotism, dăruire și clar
viziune științifică o puneți in slujba celor mai nobile 
idealuri ale poporului nostru, pentru înflorirea fără pre
cedent a României socialiste și afirmarea ei liberă și 
demnă între națiunile lumii, intr-un .climat de pace, 
prietenie și înțelegere între popoare.

Mindri că trăim in cea mai glorioasă epocă din multi
milenara istorie a poporului nostru, perioadă profund 
marcată de excepționala dumneavoastră personalitate, noi, 
copiii României socialiste, creștem o dată cu țara animați 
de hotărîrea fermă de a invăța temeinic, de a ne pre
găti multilateral, însușindu-ne cele mai noi cuceriri ale 
cunoașterii umane, ale științei, tehnicii și culturii, pen
tru a ne împlini personalitatea, pentru a contribui ca 
tineri revoluționari la mersul ferm al națiunii noastre 
spre înaltele culmi ale comunismului.

Strălucita dumneavoastră activitate de ctitor de eră 
nouă. înaltul patriotism, vibrantul spirit revoluționar și 
nemărginita dăruire pentru binele și fericirea poporului 
român, minunatul dumneavoastră exemplu de muncă, 
gîndire și acțiune revoluționară reprezintă pentru noi, 
cea mai tinără generație a țării, un luminos model pe 
care-1 urmăm neabătut pentru a ne forma ca patrioți 
și comuniști adevărați. ca oameni de nădejde ai patriei 
noastre.

In această zi cu profundă rezonanță în inimile tuturor 
purtătorilor cravatelor roșii cu tricolor, ale tuturor co
piilor patriei, ne indreptăm gindurile. cu aleasă dragoste, 
profundă stimă și deosebit respect către tovarășa acade
mician doctor inginer Elena Ceaușescu. om de știință de 
larg renume internațional, care își dedică viața cu 
nețărmurit patriotism, cu neistovită energie și înflăcărat 
umanism înfloririi României socialiste, dezvoltării puter

nice a învățămintului.- științei și culturii, progresului 
multilateral al patriei noastre.

V.ă rugăm să ne permiteți să vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, insuflețiți 
de chemările pe care eu dragoste părintească ni le adre
sați permanent, acționăm cu dăruire și răspundere pentru 
întărirea spiritului revoluționar, militant in întreaga 
activitate, pentru formarea la toți pionierii și șoimij pa
triei a profilului moral-politic al omului nou, a sentimen
telor de devotament fierbinte față * de patrie, partid și 
popor, față de cauza socialismului și comunismului.

In cinstea Zilei pionierilor ne-am îndeplinit angaja
mentele asumate, obținind rezultate bune la invățătură 
și pregătire practică, la activitățile de muncă patriotică, 
in cadrul acțiunii de recuperare a materialelor refolo- 
sibile, desfășurată sub genericul „Fiecare pionier — o 
faptă de muncă pentru înflorirea patriei", in întreaga 
noastră activitate politico-educativă.

Călăuziți permanent de inaltul dumneavoastră exemplu 
de dăruire și cutezanță revoluționară pentru înflorirea 
continuă a patriei, ne pregătim temeinic, acționînd neîn
cetat, cu toate forțele noastre creatoare pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor de mare răspundere ce ne revin 
din documentele Congresului al XIII-lea și ale Confe
rinței Naționale ale Partidului Comunist Român, pentru a 
ne însuși tot ceea ce este nou, progresist in gindirea 
și practica umană, pentru a ne forma la școala celor mai 
inalte exigențe ale muncii, ca specialiști cu înalte perfor
manțe profesionale, cu o concepție Înaintată, revolu
ționară despre lume și viață.

In aceste momente solemne, ne angajăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicplae Ceaușescu, să acționăm pen
tru traducerea în viață a indicațiilor, orientărilor și 
înflăcăratelor dumneavoastră îndemnuri cuprinse în 
generosul mesaj adresat pionierilor și șoimilor patriei, 
tuturor copiilor țării, întregului tineret cu prilejul zilei de 
1 Iunie, să facem totul pentru ca Organizația Pionierilor 
să-și îndeplinească exemplar rolul de a educa cea mai 
tinără generație in spiritul înaltelor responsabilități pa
triotice, comuniste, revoluționare și vă asigurăm că 
vom învăța și vom munci fără preget,' ne vom perfec
ționa continuu activitatea pentru a fi demni de măreția 
acestui timp eroic, de viitorul comunist al patriei.

Cu deosebit respect,, vă rugă.m, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți din partea milioa
nelor de copii ai României socialiste cele mai fierbinți 
urări de multă sănătate și putere de muncă, ani. mulți și 
rodnici în fruntea partidului și țării, spre binele și 
prosperitatea întregului nostru popor, spre gloria și înflo
rirea scumpei noastre patrii, spre triumful cauzei 
progresului și păcii în întreaga lume !

CONSILIUL NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de participanții la adunarea festivă organizată 
cu prilejul Zilei grănicerilor Republicii Socialiste România

Mult iubite ți stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, z

Secretar general al Partidului Comunist 
Român,

Președintele Republicii Socialiste România, 
Comandant suprem al Forțelor armate

Participanții Ia adunarea festivă consacrată sărbătoririi 
Zilei grănicerilor Republicii Socialiste România iși ex
primă. in numele tuturor ostașilor de la fruntarii, din 
adîncul inimii, alesele sentimente de profundă stimă, 
fierbinte recunoștință și nemărginită dragoste pe care le 
nutresc față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului român, marele Erou între eroii neamului, ge
nialul conducător al partidului și statului nostru, strălucit 
militant revoluționar, ilustru strateg și ctitor de țară 
nouă, personalitate proeminentă a lumii contemporane, 
luptător neobosit pentru pace și progres, pentru triumful 
cauzei socialismului și comunismului pe pămintul stră
bun, pentru întărirea suveranității și independenței patriei, 
care v-ați dedicat eroica viață și titanica activitate revo
luționară slujirii cu abnegație și devotament nețărmurit 
a idealurilor supreme ale poporului, creșterii tot mai 
puternice a prestigiului României in lume, apărării inte
reselor sale vitale.

Cu deosebită stimă și alese sentimente de prețuire, 
respect și adincă gratitudine, grănicerii aduc, totodată, 
un profund omagiu tovarășei academician doctor inginfer 
Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de renume 
mondial, a cărei neobosită activitate revoluționară este 
dăruită cu generozitate înfăptuirii politicii interne și . ex
terne a partidului și statului nostru, afirmării neconte
nite a științei, invățămintului, artei și culturii românești.

Constituie pentru noi toți un moment de deplină sa
tisfacție că sărbătorim Ziua grănicerilor in atmosfera 
de puternic avint creator, cu care întregul popor în
făptuiește neabătut hotărîrile Congresului al XIII-lea și 
ale celei de-a V-a Conferințe Naționale ale partidului, 
pregâtindu-se să intimpine cu rezultate deosebite, in 
toate domeniile de activitate, împlinirea a 23. de ani de 
la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român — 
eveniment care a inaugurat epoca celor mai mărețe îm
pliniri din multimilenara existență a patriei, denumită, cu 
legitimă mindrie „Epoca Nicolae Ceaușescu", perioadă ce

a transformat din temelii, sub înțeleaptă dumneavoastră 
conducere și îndrumare, viața și munca poporului nostru, 
înfățișarea României socialiste.

întregul personal al trupelor de grăniceri, animat de 
pilduitoarea dumneavoastră activitate revoluționară, de 
exemplul luminos de patriotism ardent ce-1 oferiți per
manent. națiunii române, .dind.o înaltă apreciere tezelor, 
ideilor și orientărilor cuprinse în expunerile prezentate 
la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 29 aprilie a.c., la ședința comună a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al 
Agriculturii, la Consfătuirea de lucru cu activul și ca
drele de bază din domeniile activității organizatorice, ideo
logice și politico-educative, vă-raportează, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că va acționa cu 
abnegație și răspundere comunistă pentru realizarea unei 
noi' calități, superioare în procesul instructiv-educativ, 
dezvoltarea sentimentului de dragoste nețărmurită față 
de patrie, partid și popor, afirmarea tot mai puternică 
a spiritului revoluționar, a demnității și onoarei de ce
tățeni și ostași ai României socialiste, întărirea ordinii 
și disciplinei, îndeplinirea integrală a prevederilor Direc
tivei privind pregătirea militară și politică a armatei in 
cincinalul actual.

Ofițerii, maiștrii militari, subofițerii și militarii in ter
men grăniceri, mobilizați de organele și organizațiile de 
partid, colaborind cu organele Ministerului de Interne, 
luptătorii din gărzile patriotice, și celelalte formațiuni 
de apărare, cu populația : din zona de frontieră,. își vor 
consacra toate eforturile pentru îndeplinirea cu inaltă 
răspundere patriotică și vigilență revoluționară a nobilei 
misiuni încredințate de partid și popor de pază și apărarfe 
a frontierei de stat, a independenței și suveranității pa
triei socialiste.

Cu prilejul acestei tradiționale sărbători, permiteți-ne 
să vă asigurăm, mult stimate tovarășe comandant su
prem. că ostașii grăniceri, aflați la datorie sub faldurile 
gloriosului drapel tricolor, la școala bărbăției și curajului, 
a educației politice, patriotice, revoluționare, vor face 
totul pentru întărirea capacității combative a marilor 
unități și unităților, astfel ca la chemarea patriei și parti
dului, la . ordinul dumneavoastră, să apere, împreună cu 
întreaga oștire, cu poporul, cuceririle revoluționare, inde
pendența, suveranitatea și integritatea teritorială ale 
scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

încheierea grabnică a recoltării orzului,

executarea celorlalte lucrări de sezon
toate mijloacele proprii ale unități
lor agricole, atelajele de pe terito
riul comunelor, precum și toate 
mijloacele de transport disponibile 
din localități și județe, asigurin- 
du-se in acest scop o mai bună re
partizare a acestora în funcție de 
nevoile reale ale fiecărei unități. 
Deosebit de important este acum ca 
in fiecare unitate să Se asigure o 
evidențiere corectă și strictă a pro
ducției și pe baza acesteia condu
cerile unităților agricole să acțio
neze cu toată răspunderea pentru 
livrarea intregii producții prevă
zute la fondul de stat și la fondul 
de furaje.

0 Acum, cînd secerișul orzului 
s-a efectuat pe mai bine de 
400 000 hectare, de cea mai mare 
însemnătate este să se asigure 
pretutindeni insămințarea grabnică 
a suprafețelor prevăzute a fi cul
tivate cu a doua cultură. Pentru

buna desfășurare a acestei lucrări 
este necesar ca toate terenurile să 
fie eliberate operativ și pregătite 
grabnic pentru a fi insămințate, 
prin organizarea muncii mecaniza
torilor in două schimburi, de zi și 
noapte.

O Cu mai multă hotărițe trebuie 
acționat la întreținerea culturilor, 
ținind seama de faptul că in con
dițiile umidității mai ridicate a so
lului gradul de imburuienare a . la
nurilor este mai mare. Cu deose
bire se cer întreprinse asemenea 
măsuri în unitățile agricole din ju
dețele Teleorman. Călărași, Dolj, 
Mehedinți,. Iași și Mureș, unde 
prașila a doua manuală la porumb 
este mult intirziată. Mai ales în 
unitățile agricole de aici trebuie 
acționat mai bine organizat și mai 
ferm pentru mobilizarea puternică 
la întreținerea culturilor a tuturor 
forțelor necesare, respectîndu-se

riguros obligațiile prevăzute în 
acordul global.

© In zootehnie, o serie de acțiuni 
stringente — stringerea și. depozi
tarea furajelor, organizarea pășu- 
nării animalelor ș.a. — trebuie des
fășurate astfel incit in toate fer
mele să se asigure condiții cit mai 
bune pentru sporirea in continuare 
a efectivelor și producțiilor zooteh
nice.

în agricultură există in această 
perioadă un mare volum de lucrări. 
Ceea ce se ceue în mod deosebit 
acum organizațiilor de partid de la 
sate, consiliilor populare, cadrelor 
de conducere și specialiștilor din 
unități este să acționeze cu fermi
tate pentru a asigura mobilizarea 
tuturor forțelor pentru stringerea 
și punerea la adăpost a intregii re
colte de orz și a asigura baze te
meinice celei de-a doua recolte, 
pentru executarea in cele mai bune 
condiții a celorlalte lucrări agricole.
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Puternică mobilizare a forțelor în agricultură

pentru a se asigura pretutindeni
Modernizarea producției-o acțiune 

cu un caracter de permanentă continuitate

Încheierea grabnică a recoltării orzului,
EXECUTAREA CELORLALTE LUCRĂRI DE SEZON
SATU MARE VÎLCEA

Măsuri pentru grăbirea secerișului
Pregătit din timp, cu minuțiozi

tate, recoltatul orzului se des
fășoară pe un front larg și in 
județul Satu Mare, unde aceas
tă cultură deține, în unitățile 
agricole socialiste, o suprafață de 
13 400 hectare. Transpunîndu-se în 
viață indicațiile biroului comitetului 
județean de partid, s-a trecut de în
dată la aplicarea unor măsuri adec
vate, menite să asigure, în funcție de 
condițiile reale, diferite de la o zonă 
la alta și chiar de la o unitate la 
alta, un ritm susținutf la recoltat și 
însămînțarea celei de-â doua culturi. 
Astfel — ne-a informat ing. loan 
Pop, director adjunct al direcției 
agricole județene — din consiliul 
agroindustrial Turț, care nu are orz 
în cultură, au fost dirijate 30 de 
combine în unitățile agricole de stat. 
Astfel de regrupări s-au efectuat și 
intre Unități ale aceluiași consiliu 
agroindustrial. Așa este, bunăoară, 
cazul în consiliul agroindustrial Odo- 
reu, unde 10 combine de la C.A.P. 
Dorolț, unitate în care orzul n-a 
ajuns la stadiul optim de recoltat, 
au fost dirijate la C.A.P. Lazuri, 
unde lanurile au dat în pîrg și exis
tă o mare suprafață de pe care tre
buie strînsă producția.

Pretutindeni, această lucrare se 
execută ordonat, cu spirit de răspun
dere, cu grijă pentru recoltarea orzu
lui fără pierderi. S-a avut, de ase
menea, în vedere ca aparatul de 
tăiere al combinelor să acționeze cît 
mai jos, pentru a coborî nivelul 
miriștii la cel mult 5—7 cm, asigurîn- 
du-se, în acest fel, lucrarea bună și 
rapidă a terenului în vederea însă- 
mințării culturilor duble. De acest 
lucru ne-am convins în cadrul unor 
unități din consiliul agroindustrial 
Tiream. La C.A.P. Andrid re
coltatul se execută nemijlocit sub 
supravegherea atentă a inginerului- 
șef al unității, Dorel Orțan, în timp 
ce șeful fermei coordonează acțiunea 
de balotare a paielor și de transpor
tare a lor la capătul solei. Prezența 
specialistului este decisivă pentru 
evitarea oricărei abateri de la teh
nologie. Astfel, aici, datorită faptu
lui că densitatea plantelor este mare, 
combinele lucrau cu masa redusă.

— în fiecare dimineață, combinele 
sînt bine reglate și verificate înainte 
de a intra în lanuri — ne spunea 
inginerul-șef — dar mecanizatorii tre
buie să aibă grijă să regleze de 2—3 
ori pe zi, și chiar de mai multe 
ori dacă este nevoie, pentru a pre
veni spargerea boabelor sag rămîne- 
rda lor în s$fc.’ Dăiă, :uhgorf, îri toiul 
lucrării, spre amiază, un mecanizator 
sau altul lasă în continuare apăratul 
de batere cu reglajul strîns, intervin

pe loc și de îndată se modifică în 
funcție de starea lanului la acea oră. 
Lucrîndu-se organizat, în flux con
tinuu, s-a putut trece imediat, după 
zvîntarea paielor, la balotarea aces
tora și eliberarea terenului, apoi 
acesta a fost prelucrat prin două 
discuiri, după care s-au și semănat 
primele 30 hectare cu culturi duble 
de porumb.

O formație de 7 combine, urmată 
de prese de balotat și cupluri 
de remorci — acționează și pe 
o parcelă în cadrul C.A.P. Din- 
dești, sub supravegherea inginerului- 
șef, Iosif Trîncu. După combine, 
echipe de cosași interveneau prompt, 
ori de cite ori era nevoie, cosind 
orzul căzut care răminea nerecoltat. 
De altfel, în toate unitățile s-au or
ganizat astfel de echipe, care cosesc 
spicele din jurul stîlpilor, de la ca
petele solelor, adică de peste tot 
unde nu au putut fi luate de com
bine.

încheiem relatarea cu o veste 
îmbucurătoare. Printr-o bună orga
nizare și lucrînd cu rîvnă, de dimi
neața pînă seara, mecanizatorii și 
cooperatorii de la C.A.P. Gelu au în
cheiat primii în județ recoltatul orzu
lui pe cele 75 hectare, cu o produc
ție de 6 220 kg Ia hectar, un adevărat 
record al acestei unități cu terenuri 
podzolice, avînd o fertilitate scă
zută. Dacă timpul se va menține fa
vorabil, există condiții ca în județ 
recoltatul orzului să se încheie pe 
întreaga suprafață în următoarele 
două zile.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Șcînteii"

Există condiții pentru a obține
cantități mari de furaje

înainte de declanșarea campaniei 
pentru recoltarea și depozitarea fu
rajelor. atît la nivelul județului, cit 
și pe consilii agroindustriale și uni
tăți au fost constituite comanda
mente speciale desemnate să urmă
rească îndeaproape pregătirea și or
ganizarea lucrărilor, modul în care 
se desfășoară această activitate, de 
la cosit și pînă la transportul nutre
țurilor în bazele furajere. Organiza
rea temeinică a strîngerii furajelor, 
importanta maximă ce i se acordă 
în flecare unitate de către toți fac
torii chemați să participe nemijlocit 
la valorificarea tuturor resurselor 
vegetale sînt relevate, intre altele, și 
de faptul că, pină la 24 iunie, fuse
seră depozitate peste 22 500 tone de 
fînuri din cele 40 200 tone planifi
cate să fie strînse pe luna în curs, 
iar programul de suculente s-a rea
lizat. pînă la aceeași dată, pe întrea
ga lună. înregistrîndu-se o depășire 
de aproape 3 500 tone. Sint nume
roase cooperative agricole, precum 
cele din Mihăești, Drăgoești. Voi- 
cești, Glăvile, asociațiile economice 
intercooperatiste Prundeni. Drăgă- 
șani și altele, unde peste un sfert 
din balanța furajeră la fînuri și su
culente stabilită pentru întregul an 
s-a realizat din prima coasă la trifo- 
liene și celelalte ierburi perene.

Cantitățile mari de suculente nu 
afectează programul de fînuri ? — 
l-am întrebat pe inginerul Panteli- 
mon Zorilescu, directorul direcției 
agricole. „La prima vedere, așa s-ar

La C.A.P. Vieru, județul Giurgiu, paiele de orz sînt strîhse, transportate 
urgent și depozitate în baza furajeră

Foto : E. Dichiseanu

părea, dar lucrurile nu stau astfel. 
Ploile care au căzut pe toată perioa
da cositului ne-au obligat să apelăm 
la această soluție. Am avut. în 
schimb, de cîștigat -sub alt aspect. 
Eliberînd la timp suprafețele ocupa
te cu culturi perene, am dat posibi
litatea creșterii viguroase a masei- 
verzi, care a beneficiat foarte mult 
de pe urma precipitațiilor. în aceste 
zile am început cea de-a doua coasă 
la trifoi și lucernă. ceea ce înseamnă 
— dacă me raportăm la situațiile în
registrate in ultimii ani — obținerea 
unei recolte în plus. De fapt. încă de 
săptămîna trecută pe terenurile cul
tivate cu trifoi și lucernă ale com
plexelor de vaci Drăgășani și Prun
deni, . precum și în cooperativele a- 
gricole din consiliile agroindustriale 
Bălcești. Băbeni, Drăgășani și Rîm- 
nicu Vîlcea, se execută intens a 
doua coasă.

Prima recoltă de trifoi strînsă de 
cooperatorii din Gușoeni de pe cele 
55 hectare nu a fost prea mare — 
respectiv numai 8 000 kg masă-verde 
la hectar — una din cauze constînd 
și in aceea că cea mai mare parte 
a suprafeței este în primul an de 
cultură. Lucrarea a fost totuși exe
cutată ceva mai devreme, tocmai 
pentru ca, profitînd de abundența 
ploilor, să se poată cosi de mai mul
te ori. După părerea președintelui 
cooperativei agricole, Gheorghe Săn- 
dulescu, care răspunde direct de a- 
sigurarea furajelor, pe parcursul a- 
cestui an cositul plantelor perene se 
va realiza de patru ori. ceea ce va 
însemna o producție de cel puțin 
3 200 kg fîn la hectar, cu aproape 600 
kg mai mult decît se prevăzuse ini
țial.

Aceleași preocupări, aceleași ac
țiuni responsabile se desfășoară și 
în cooperativa agricolă Șușani. unde, 
zilnic, peste 120 cosași, avîndu-1 în 
frunte pe însuși organizatorul de 
partid, tovarășul Traian Dumitru, 
string tot ceea ce poate constitui fu
raje cu valoare nutritivă. Pentru 
prevenirea oricăror pierderi, s-a ho- 
tărît ca uscarea finului să se efec
tueze în baza furajeră pe prepeleci 
și „capre“, ori sub copertinele de 
depozitare. în cazul că vor cădea 
precipitații. în acest scop, pentru 
transportul recoltei au fost mobili
zate toate atelajele cooperativei a- 
grigole, .precum și ale. mepibrțlor, 
cooperat,ori din comună.*■ - ,-jt» . . „v

Ion STANGW
corespondentul „Șcînteii"

— Cînd am pregătit acțiunea de 
modernizare, studiindu-i diversele 
fațete, ne-am dat repede seama că 
nu vom putea ajunge la rezultate 
corespunzătoare decit antrenind in 
proporție de masă pe membrii co
lectivului nostru. Modernizarea nu 
poate fi doar rezultatul preocupări
lor, oricît de competente ar fi aces
tea, ale unui grup restrîns de spe
cialiști și tehnicieni. Activitatea co
tidiană a unei unități economice 
ridică infinit mai multe probleme 
decît poate cuprinde experiența lor 
directă. Iar punctele de vedere și 
propunerile muncitorilor, confruntați 
adesea in „focul producției" cu ce
rințe noi, cu situații uneori mai 
puțin previzibile, ne-au pus la dis
poziție un permanent portofoliu de 
sugestii și idei valoroase. Faptul că, 
ulterior, măsurile incluse in progra
mul de modernizare, elaborat prin
tr-o largă consultare a oamenilor, au 
fost duse la îndeplinire cu strictețe 
și am obținut, prin 
efectele economice 
întărit convingerea 
să procedăm.

Inginerul Vasile 
este un adept convins al spiritului 
colectiv de muncă. Convingere iz- 
vorîtă din nevoia de exactitate, de 
riguroasă precizie, din răspunderile 
ce-i revin. Experiența acumulată, in 
calitate de director al întreprinderii 
de timplărie metalică și produse 
pentru construcții din mase plastice 
Buzău, dar și de specialist în do
meniu l-a învățat, după cum singur 
ne mărturisește, că deciziile de con
ducere nu sînt rodul inspirației de 
moment sau al autorității ierarhice, 
ci, dimpotrivă, trebuie decantate, pe 
principiul ferm al responsabilității 
reciproce, în autenticul laborator 
spiritual pe care-1 oferă din plin 
cadrul organizatoric actual : con
siliul oamenilor muncii, diversele 
comisii pe probleme, în sfîrșit fo
rul suprem de conducere a întreprin
derii — adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii.

Ce poate fi mai semnificativ pen
tru realismul și capacitatea de de
cizie a 
oameni 
sale de 
absolut 
zare, stabilite în comun și cuprinse 
în programul pe anul trecut, au fost 
înfăptuite integral ? Că ele și-au 
adus contribuția la creșterea sensibi
lă a volumului producției-marfă, la 
reducerea cheltuielilor totale și ma
teriale, la creșterea cu peste 10 la 
sută a productivității muncii ? Să 
mai consemnăm, în treacăt, că, de 
asemenea, termenele scadente pentru 
măsurile din acest an au fost ri
guros respectate. Ba mai mult, 
unele dintre măsurile prevăzute, 
cum ar fi. bunăoară, realizarea unui 
dispozitiv pneumatic pentru debita
rea profilelor ușoare prin forfecare 
sau asimilarea s.d.v.-urilor necesa
re asimilării unor noi produse, au 
fost puse în practică în devans.

— Participarea directă a tuturor Ia
elaborarea soluțiilor de muncă, la 
dezbaterea colectivă a problemelor 
de producție și de modernizare, în
soțite în mod firesc de confruntări posibilitatea ca, aici, 
deschisă de'idei; în care să’tt'efttlcă ■ ’ dă>» -sSS răznlvăin th 
puterea de î . . ”7
raționamente, intervine în discuție 
tovarășul Florin Marcovschi, șeful

aplicarea lor, 
scontate ne-a 

că așa trebuie

Constantinescu

compartimentului de planificare, 
pregătire și urmărire a producției, 
ne-a permis, de cele mai multe ori, 
să ajungem la fondul chestiunilor, 
așa cum se spune în geometrie, pe 
drumul cel mai scurt. De pildă, 
oamenii, muncitorii din secții au 
observat condițiile în care se desfă
șoară transportul intern și au propus 
îmbunătățirea lui, prin raționaliza
re. Propunere susținută prin argu
mente clare și calcule precise. Acum, 
se află în faza de definitivare exe
cuția instalației de tractat vagoane 
pe liniile de rampă ale întreprinde
rii, ca și montajul celor două mono- 
raiuri în sectoarele de cromare și 
de tîmplărie metalică. Cu alt prilej, 
tot ei, muncitorii, sesizați de can
titatea deloc neglijabilă de mase 
plastice rezultata în urma prelucră
rii acesteia, au venit cu ideea con
struirii unei instalații de valorifi
care a acestor materiale refolosibi- 
le. în prezent, se află într-o fază 
de construcție avansată o moară de

Preocupări 
într-o întreprindere 

din Buzău

similare a produselor noi și aplicare 
a tehnologiilor modernizate participă 
circa 350 de oameni, adică aproape 
jumătate din personalul muncitor 
al întreprinderii. Nu întimplător 
ponderea produselor noi și moderni
zate atinge, în momentul de față, 
aproape jumătate din valoarea pro- 
ducției-marfă planificate pentru acest 
an. Iar economiile preconizate însu
mează 43 000 mc de gaze naturale, 
mii dă MWh energie electrică și 52 
tone combustibil convențional. Altfel 
spus, întreprinderea oferă în acest 
an beneficiarilor din țară și parte
nerilor de peste hotare un nomen
clator de produse masiv înnoit, ob
ținut în condiții de eficiență cate
goric superioară.

Soluțiile de modernizare, și nu 
numai ele, presupun Întotdeauna 
competență, apreciată in primul 
rind prin fapte, prin puterea, de a 
duce integral la îndeplinire măsu
rile stabilite. „Autoconducerea mun
citorească excelează în concret", a- 
firma la un moment dat unul dintre 
participanții la discuție. Și pentru 
a-și întări opinia, ne-a pus în temă 
cu faptul că în întreprindere își 
desfășoară activitatea trei cercuri de 
inovatori, reunind 50 de membri. 
Totodată, colective largi de specia
liști și muncitori și-au axat pre
ocupările asupra rezolvării unor 
probleme tehnice cu eficiență certă 
și imediată : proiectarea și execuția 
unei instalații de vopsire a profile- 
lor metalice în cîmp electrostatic, 
a unui dispozitiv de debitat profile 
ușoare prin forfecare, diversificarea 
gamei de table cutate prin profilare.

— Cred că nu greșesc afirmind că 
modernizarea proceselor de produc
ție implică, înainte de toate, mo
dernizarea oamenilor, ne-a spus 
ing. Vasile Constantinescu, directo
rul întreprinderii. Modernizare în
țeleasă intr-un sens mai profund, 
dar și sub multiple aspecte. Demo
crația muncitorească nu și-ar putea 
afirma marile ei valențe cu oameni 
nepregătiți din punct de vedere teh
nic și economic sau dezinteresați de 
ceea ce se întîmplă în jurul lor.

Avînd în vedere aceste principii, 
conducerea întreprinderii a legat ac
țiunea de modernizare de aceea de 
perfecționare sistematică a pregătirii 
profesionale a oamenilor muncii la 
toate nivelurile. Proces în care au 
fost folosite toate pîrghiile puse la 
îndemînă de cadrul legislativ exis
tent. De la asigurarea documentației 
tehnice, a normativelor și materia
lelor solicitate de specialiști pînă 
la organizarea unor cursuri diferen
țiate pe categorii de personal.

...întreprinderea de tîmplărie me
talică și produse din mase plastice 
pentru construcții din Buzău, fur
nizor unic în economia națională de 
aceste materiale, este angajată cU 
întreaga răspundere pe mari șan
tiere de investiții. Produsele sale 
pot fi lesne regăsite pe șantierele 
Centralei atomoelectrice de la 
Cernavodă, ale importantelor con
strucții social-edilitare din Capitală 
și din alte orașe ale țării, în sfîrșit. 
sînt intens solicitate peste hotare. O 
recunoaștere a valorii, dar și o mare 
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Cristian ANTONESCU

măcinat, iar ceea ce reprezenta pînă 
nu demult un deșeu fără întrebuin
țare va fi transformat într-o ma
terie primă extrem de utilă.

Multe alte exemple pun în evi
dență relația directă care există 
între gradul de participare a oame
nilor Ia rezolvarea problemelor de 
modernizare a întreprinderii și re
ceptivitatea manifestată față de opi
niile lor. „Cea mai simplă expe
riență ne-a demonstrat că o idee 
ignorată, nesupusă analizei colecti
ve ,sau pierdută din vedere și uitată 
prin sertare, este demobilizantă, își 
exprimă părerea tovarășul Marin 
Ursea, secretarul comitetului de 
partid al unității. Avem încă multe, 
foarte multe de făcut în această 
privință, iar expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., din 29 aprilie, precum și la 
forumul democrației noastre mun- 
citorești-revoluționare, constituie 
pentru noi, ca de altfel pentru toți 
oamenii muncii, programe extrem 
de clare de acțiune. Modernizarea 
este departe de a putea fi conside
rată o acțiune încheiată prin măsu
rile deja stabilite. Ea are, dimpo
trivă, un caracter de permanentă 
continuitate. Va trebui deci să des
fășurăm, în primul rînd, noi, orga
nizația de partid, comuniștii, o mai 
activă muncă organizatorică, de mo
bilizare a organismelor democratice 
din întreprindere pentru exercitarea 
corespunzătoare a atribuțiilor pe care 
le au. Mai ales că dispunem de un 
potențial uman și tehnic deosebit 
de puternic. Cu excepția unor di
ficultăți serioase pe care le în- 
tîmpinăm în procesul aprovizionării 
tehnico-materiale, avem realmente „__________  _ _____ ,

. ,... ' ", in într^pțin-hto, ot>ltgățîe,'’'pe -cabe aeeSt»puternic cot 
..... ... ______ ______ dăre,' să rezolvăm toate problemele . leetlV ard1 caț5ătfltă^>',%ă o onorezi
rezistență a prooriilor „ .Ji^rOBUcției";. în cele'rhai ’butii»:<tandiții.

‘-1—jî—• "’Faptele confirmă pe deplin acest " , <
punct de vedere. La acțiunea de a-

acestui puternic colectiv de 
ai muncii, a organismelor 
conducere decît faptul că 

toate măsurile de moderni-
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LA. S. PREJMER, JUDEȚUL BRAȘOV: Producții mari, 
nu doar în ani agricoli favorabili, ci constant, 

pe toate suprafețele și în toate sectoarele
Pentru rezultatele obținute în 1987, 

întreprinderii de stat Prejmer i s-au 
acordat două noi prestigioase distinc
ții: „Ordinul Muncii" clasa I, pentru 
rezultatele de ansamblu din anul tre
cut și titlul de „Erou al Noii Revolu
ții Agrare", pentru cele 9 060 kg orz 
la hectar. Noile titluri ridică la 
18 numărul total al înaltelor distinc
ții cu care a fost răsplătită unitatea 
noastră în ultimii ani, între care 
„Ordinul Muncii" clasa I, două titluri 
de „Erou al Muncii Socialiste" și trei 
titluri de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare".

Producțiile mari pe care unitatea 
noastră le obține nu sinț rezultatul 
unor conjuncturi favorabile, de mo
ment, ele nu se obțin pe loturi ex
perimentale, ci în mod constant, an 
de an, pe întreaga suprafață cul
tivată și la întregul efectiv de ani
male.

Anul trecut, în condițiile unei se
cete excesive, I.A.S. Prejmer a ob
ținut de pe fiecare hectar 42 tone 
cartofi de sămință. 9 060 kg orz, 8 060 
kg griu, aproape 60 000 kg sfeclă de 
zahăr, peste 100 000 kg sfeclă fu
rajeră. etc. Notabile sint și rezulta
tele obținute în sectorul zootehnic — 
unde s-a realizat în medie pe vacă 
furajată o producție de lapte de 
3 866 litri, de la un efectiv de 
aproape 4 000 vaci, ca și în sectorul 
de testare a porcilor de reproducție 
și în sectorul de animale mici. Toa
te acestea în condițiile anului cu cea 
mai indelungată secetă din ultimii 
6 ani săraci în precipitații.

Prin structura lui, terenul I.A.S. 
Prejmer este de fertilitate me
die, format în bună măsură din 
branciocuri. Prima și statornica 
noastră preocupare este aceea de a 
ridica și a menține la o cotă supe
rioară gradul de fertilitate a acestor 
terenuri, prin executarea unor lucrări 
de îmbunătățiri funciare și aplicarea 
unei fertilizări științifice, pe baza 
cartării agrochimice. Pentru produc
ția anului trecut, noi am fertilizat 
cu aproape 100 000 tone îngrășăminte 
organice o suprafață de 1 400 hectare. 
Aceeași atenție acordăm și celor
lalte lucrări, ca executarea arăturilor, 
care se efectuează îndată după strin- 
gerea culturilor premergătoare, dis
trugerea, prin discuiri repetate, a 
buruienilor care apar ulterior, pregă
tirea temeinică a patului germinativ, 
asigurarea de semințe din verigi bio
logice superioare, de bună calitate, 
asigurarea unei densități optime, 
întreținerea atentă a plantelor și 
pînă la recoltarea și depozitarea re
coltei.

Desigur, datorită unor anumite 
condiții pedoclimatice, apar cazuri 
cind unele din aceste verigi cresc in 

importanță față de altele, captează 
in mai mare măsură atenția și efor
turile noastre. Exemplul cel mai con
cret ni-1 oferă anul trecut. La ieșirea 
din iarnă și începutul primăverii, 
toate culturile se prezentau în ge
neral bine. Dar lipsa precipitațiilor 
într-o perioadă hotărîtoare pentru 
dezvoltarea plantelor — și aici ne re
ferim in special la prășitoare — 
putea să aibă efecte dezastruoase 
pentru plante. In aceste condiții, pe 
întreaga perioadă de vegetație am 
acționat în două direcții hotăritoare 
pentru salvarea plantelor, și anume : 
să menținem puțina apă existentă în 
sol prin rebilonări și prașile repeta
te, iar pe de altă parte, printr-o 
nutriție extraradiculară a plantelor
— cu îngrășăminte pe bază de azot
— inclusiv uree — executată o dată 
cu efectuarea tratamentelor. Aceasta 
ne-a dat posibilitatea să menținem 
plantele — in ciuda secetei excesive
— într-o bună stare de vegetație pînă 
în luna septembrie, chiar pe terenu
rile cu multe branciocuri.

Aceeași atenție majoră o acordăm 
asigurării unei semințe sănătoase, de 
înaltă calitate, din verigi biologice 
superioare. Ca să nu intrăm in criză 
de timp și să neglijăm astfel cali
tatea seminței de cartofi, noi înce
pem sortatul cartofilor de sămință 
încă pe la începutul lunii februarie, 
îneît această lucrare să fie încheiată 
în momentul începerii lucrărilor de 
plantat. Plantatul îl începem cît mai 
devreme posibil și căutăm să-1 în
cheiem intr-un interval cit mai 
scurt. Nu lucrăm niciodată pe teren 
umed, pentru a nu se tasa. Executăm 
această lucrare în condiții de mare 
artă și precizie, astfel incit distanța 
dintre tuberculii plantați să nu fie 
depășită cu mai mult de unu, maxi
mum doi cm. O problemă care se im
pune rezolvată este aceea a punerii 
de acord a distanței de plantat (dis
tanța dintre rînduri) cu distanța de 
recoltat. Despre ce este vorba. La 
ora actuală, mașinile de plantat car
tofii asigură o distanță intre rînduri 
de 75 cm, în timp ce mașinile de re
coltat cartofii sînt reglate (din fabri
cație) la 70 cm. Aparent, această 
neconcordanță nu ar avea nici o im
portanță. In realitate, are, deoarece 
în timpul recoltării rămîn cartofi în 
pămint, pentru recoltarea cărora se 
utilizează un mare volum de muncă 
manuală.

Pentru zootehnie, anul 1987 a fost 
și mai dificil. Din cauza lipsei de 
precipitații, masa ierboasă a început 
să stagneze, ceea ce ne-a obligat să 
furajăm animalele cu masă-verde 
cosită de pe unele finețe, ceea ce a 
micșorat mult stocul de furaje pen
tru perioada de stabulație. Totuși, 

prin măsurile energice ce le-am ini
țiat, și anume o furajare diferen
țiată, pe loturi de animale, prelucra
rea și înnobilarea furajelor, gospodă
rirea lor cu mare grijă, am reușit să 
asigurăm animalelor rații echilibrate. 
Aceasta, ca și atenția mare dată stă
rii de sănătate, de igienă și repro
ducție a animalelor, ne-au permis 
să realizăm — chiar în aceste condiții 
— un indice de natalitate de 85 la 
sută, și să reducem pierderile sub 
nivelul anilor precedenți.

Trebuie să recunoaștem însă că pe 
ansamblul unității, realizările anului 
1987 nu s-au ridicat totuși la nivelul 
posibilităților și exigențelor pe care 
conducerea partidului și statului lp 
pune in fața noastră, atit in sectorul 
vegetal, cît și în cel zootehnic. 
Aceasta se desprinde și din diferen
țele mari de producție care au exis
tat între ferme. Așa, spre exemplu, 
în timp ce fermele 6 și 11 au obținut 
producții de lapte de peste 4 200 litri 
în medie pe vacă furajată, restul fer
melor au realizat în aceleași condiții 
producții mai mici. Diferențe s-au 
înregistrat și la culturile vegetale. 
Această stare de lucruri se explică 
pe lingă unele cauze obiective și 
prin unele cauze subiective, cum ar 
fi nerespectarea tehnologiilor de fu
rajare, întreținere și reproducție a 
animalelor, ca și în neexecutarea la 
timp, în condiții de înaltă calitate și 
în perioadele optime a unor lucrări 
în sectorul vegetal.

La ora actuală, culturile de cereale 
și plante furajere se prezintă bine 
și ele dau garanția obținerii unor 
producții superioare anilor trecuți. O 
situație mai bună avem și în zooteh
nie. Am stabilit cele mai eficiente 
măsuri și vrem să depășim sarcinile 
pe care ni le-am propus atît în sec
torul vegetal, cît și în cel zootehnic, 
în cazul zootehniei, ne-am propus 
prin planul de furajare să asigurăm 
în acest an între 9 000 și 12 000 UN 
la ha. Punem accentul pe realizarea 
unor furaje cu valoare energo- 
proteică ridicată, care să asigure 
creșterea mai accentuată a producției 
de lapte și carne. Condiții în acest 
sens avem : pășunile a trei dintre 
fermele noastre au fost ameliorate 
în ultimul timp, prin însămințarea 
lor cu amestecuri de trifoliene și 
grăminee perene și prin amenajarea 
de tabere de vară moderne. Aceasta, 
ca și furajarea rațională a animale
lor, ne dă posibilitatea să rezervăm 
o parte din masa ierboasă bogată din 
acest an pentru producerea finului. 
La aceasta se adaugă și practicarea 
pășunatului în brazdă, măsură, care, 
asigură și ea o valorificare mai de
plină a masei ierboase, deoarece o 
parte din aceasta — care nu este 

consumată de animale — se trans
formă și ea in fin. Urmărim, tot
odată, să aplicăm cele mai eficiente 
tehnologii de conservare și înnobila
re a furajelor, ca și de furajare 
propriu-zisă a animalelor. Aceeași 
orientare vizează și sectorul vegetal, 
unde, printr-o mai bună, valorificare 
a .solului, a bazei tehnico-materiale, 
a inteligenței creative și forței de 
muncă, urmărim să realizăm în acest 
an producții superioare celor obți
nute în ultimii ani.

C. A. P. PETREȘTI, JUDEȚUL DÎMBOVIȚA:

Pămînt de categoria a doua, muncă de categoria 
întîi și recolte de cel mai bun nivel

Cooperativa agricolă din Petrești 
realizează astăzi o producție globală 
de aproape 4 ori mai mare decit în 
anul 1970, an socotit aici de refe
rință pentru transformările pe care 
le-a cunoscut activitatea din această 
unitate în drumul ei spre bunăstarea 
de acum și de mîine. In acel an, 
1970, cooperativa agricolă din Pe
trești avea o datorie neonorată de 
peste 10 milioane. Astăzi ea are în 
cont la bancă un disponibil bănesc 
de peste 15 milioane de lei, nemai- 
apelind. de cinci ani, la nici un fel 
de credite bancare. Pentru produc
țiile mari obținute și rezultatele eco- 
nomico-financiare înregistrate, înce- 
pînd din 1982, aproape în fiecare an 
cooperativa agricolă din Petrești a 
fost distinsă cu înalte ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste Româ
nia. In ultimii doi ani ea a fost dis
tinsă cu titlul de „Erou al Noii Re
voluții Agrare" pentru producțiile 
de lapte și griu obținute, precum și 
cu ordinul „Meritul Agricol" clasa I 
și „Diploma de onoare" pentru locul 
întîi obținut în întrecerea socialistă 
dintre unitățile agricole cooperatiste.

Simpla enumerare în timp a aces
tor înalte distincții arată că este una 
din acele unități ale agriculturii 
noastre în care nu situații de con
junctură. nu condiții climatice de 
excepție dau dimensiuni neașteptate 
unor niveluri de producții sau sec
toare întregi. De mai mulți ani în
coace, la Petrești oamenii și-au luat 
drept aliat știința agricolă și au 
pornit o adevărată ofensivă pentru 
depășirea unor bariere socotite aici 
de netrecut. Și nu întimplător dacă 
avem în vedere că agricultura de 
aici se confruntă totuși cu doi im
portanți factori de producție limita
tivi : fertilitatea naturală scăzută a 
pămîntului (peste 90 la sută din te
renurile agricole sint podzoluri) și 
lipsa irigațiilor într-o zonă în care 
chiar și in această perioadă se simte 
o acută lipsă de apă in sol. Cum a 
fost totuși posibil ca în aceste con
diții. la Petrești să se obțină anul 
trecut o producție de peste 8 000 kg 
griu la hectar, nivel care se pare că 
în acest an va fi depășit ?

— Prin muncă multă, făcută mai

Și sub aspect economico-financiar, 
mizăm ne obținerea unor rezultate 
superioare. Aceasta este favorizată 
nu numai de producțiile mai bune 
care se anunță, dar și de aplicarea 
„ordinului de lucru săptămînal", care 
ne dă posibilitatea să ținem în mină 
cheltuielile, stabilite pentru săptămîna 
ce urmează, și care nu vor fi depă
șite decît în cazurile bine justificate 
sub aspect economic.

Stimulat de noile distincții conferi

ales cu răbdare — ține să precizeze 
inginerul Nicolae Neacșu, președin
tele cooperativei. Cu ani în urmă, 
noi am conceput un program de re
dresare cu desfășurare pe etape în 
timp și care avea ca principal obiec
tiv ridicarea fertilității naturale a 
acestor terenuri destul de sărace. 
Am apelat pentru acest lucru la cei 
care dețineau cea mai bună expe
riență în acest sens : cercetătorii de 
la stațiunea din Albota, județul Ar
geș. Ei au fost cei care au stabilit 
tot ce trebuie să facem din punct 
de vedere agropedologic, iar noi nu 
am făcut altceva decît să respectăm 
cu strictețe tot ce ne-a fost indicat. 
Am început, deci, cu lucrările de 
scarificare, cu corectarea acidității 
solului, aplicarea masivă a îngrășă
mintelor organice, cultivarea unor 
plante care au dus nu numai la îm
bogățirea solului în azot, ci și la 
refacerea structurii lui. A urmat 
apoi alegerea soiurilor și hibrizilor 
care în condițiile noastre dau cele 
mai bune producții. O dată realizate 
acestea, am trecut Ia organizarea 
unor asolamente în cadrul cărora nu 
se admite nici o abatere de la nor
mele agrotehnice. Beneficiind de o 
structură normală a culturilor care 
ne-a dat posibilitatea unei rotații co
respunzătoare și acționînd mai ales 
cu fermitate pentru aplicarea corectă 
a tuturor lucrărilor agricole, produc
țiile au început să crească, nu din- 
tr-o dată, ci in mod proporțional cu 
acumulările făcute pentru creșterea 
fertilității pămîntului și introducerea 
în cultură a unor soiuri și hibrizi 
din ce în ce mai productivi. Așa am 
ajuns ca, de la 2 000 kg cereale la 
hectar, obținute în 1970, să realizăm 
3 500—4 000 kg, în 1977, apoi 5 000— 
6 500 kg în perioada 1981—1985, pen
tru ca in 1987 și in acest an să de
pășim 8 000 kg. Saltul spre producții 
cu adevărat record se va produce 
curind, o dată cu intrarea în func
țiune a sistemului de irigații care în 
prima etapă va cuprinde și o parte 
din teritoriul nostru.

Cu răbdare, dar mai ales cu mul
tă pricepere a fost organizată la Pe
trești o fermă legumicolă care din 
toate punctele de vedere poate riva

te, colectivul de oameni ai muncii al
I.A.S.  Prejmer este ferm hotărît să 
facă din anul 1988 un an al produc- 
țiilor-record. Programul pe care ni 
l-am propus în acest scop ne oferă 
condiții să punem în valoare marile 
resurse de care dispune unitatea 
noastră : dotare modernă, știință, 
competență profesională, spirit revo
luționar.

Dr. inq. Ioan N. TOMA
directorul I.A.S. Prejmer 

liza cu cele mai bune unități agrico
le din țară. Avînd o structură a cul
turilor în care valoarea producției la 
hectar a fost mult trasă în jos de 
potențialul productiv mai scăzut al 
mazării. anul trecut s-a obținut aici 
de pe fiecare hectar un venit de 
peste 60 000 Iei. Producțiile medii de 
peste 30 000 kg ardei la hectar (cul
tură care deține ponderea în cele 
100 hectare de grădină) sînt ceva 
obișnuit. Mai puțin obișnuit este 
insă drumul care a trebuit să fie 
parcurs pină a atinge asemenea ran
damente. Pentru că ceea ce se con
stituie astăzi aici intr-o activitate cu 
valoare de experiență la scara între
gii legumiculturi putea să rămină 
doar simple acte justificative prin 
care prea bine se putea dovedi că 
unitatea a fost obligată să renunțe 
la legumicultură din cauza poluării 
pîrîului care a dat sătenilor din Pun
tea de Greci faima de mari legumi
cultori. Conducerea cooperativei nu 
s-a îndreptat însă spre ADAS 
pentru despăgubiri, ci după ce a 
chibzuit împreună cu oamenii a ho- 
tărit să mute grădina Ia Petrești, 
în lunca Argeșului, și pentru ca cei 
din Puntea de Greci să poată să-și 
manifeste în continuare talentul de 
mari legumicultori, ei au fost spri
jiniți în procurarea de atelaje cu a- 
jutorul cărora își rezolvă toate pro
blemele ce țin de grădinărit. Este 
numai una din deciziile care a adus 
anul trecut cooperativei un venit to
tal de peste 6 milioane lei.

O altă decizie se referă la dezvol
tarea puternică a zootehniei. Față 
de 1970. producția acestui sector este 
astăzi de 10 ori mai mare. Pentru 
nivelul ridicat al producției de lapte 
atins în 1986, cooperativa agricolă 
din Petrești a fost distinsă cu înaltul 
titlu de „Erou al Noii Revoluții A- 
grare". Ar fi multe lucruri de spus 
despre modul în care se desfășoară 
activitatea de selecție si ameliorare, 
despre aportul pe care ii aduce fer
ma de aici la îmbunătățirea perfor
manțelor productive ale rasei .bru
nă" de la noi din țară. In rîndurile 
ce urmează ne vom opri însă la Dro- 
blema pe care președintele coopera
tivei o socotește esențială pentru 

buna desfășurare a proceselor de 
care aminteam : la modul in care se 
rezolvă aici asigurarea furajelor. Ne 
vom referi mai pe larg asupra aces
tui lucru, întrucît socotim că metoda 
la care s-a ajuns constituie. în con
dițiile fermelor zootehnice din zo
nele de cimpie. o soluție ce poate fi 
extinsă absolut fără nici o greuta
te. Să ne explicăm.

Pe lingă baza furajeră destinată 
asigurării nutrețurilor pentru pe
rioada de stabulatie. cooperativa și-a 
organizat o pajiște cultivată pe 35 
hectare, pe care pășunează toate cele 
700 de taurine, incepind din luna 
mai și pînă la sfîrșitul lui octom
brie. Cum reușește atest lucru ? Cul- 
tivind pe lingă pășune diferite plan
te de nutreț in sistemul conveieru- 
lui verde, care vine să completeze 
deficitul de iarbă din anumite pe
rioade ale anului. O parte din acest 
conveier, respectiv 20 hectare, se re
alizează chiar pe suprafețele culti
vate cu plante furajere în ogor pro
priu și el constă într-o succesiune 
de borceag și „Iarbă de Sudan". Cea
laltă parte a conveierului se reali
zează din culturile duble semănate 
cu porumb masă-verde după orz șl 
griu. Dar să vedem cum se proce
dează practic.

Animalele sint duse pe pășune in 
luna mai și pînă în luna iulie se 
hrănesc numai cu iarbă de pe cele 35 
hectare, care asigură o producție la 
hectar de cel puțin 50 tone masă- 
verde de cea mai bună calitate. In
tre timp se cosește boroeagul, care se 
depozitează sub formă de fin. pe su
prafața respectivă însămînțîndu-se 
imediat „Iarbă de Sudan", cultură ce 
crește repede și devine aptă de cosit 
începind din 15 iulie, dată la care 
se începe completarea rațiilor fura
jere a animalelor aflate la păscut. 
Pînă la 15 august animalele își com
pletează deci necesarul de hrană cu 
ceea ce se cosește zilnic din cultura 
de „Iarbă de Sudan". La mijlocul 
lunii august se trece la recoltarea 
porumbului masă-verde, semănat 
după orz, care asigură suplimentul 
de hrană pînă la sfîrșitul lui sep
tembrie. cind se trece la recoltarea 
porumbului masă-verde semănat 
după grîu. Așa se reușește la Pe
trești ca animalele să fie ținute la 
păscut din primăvară pînă toamna 
tirziu. deși unitatea nu dispune de
cit de 35 hectare de pajiște cultiva
tă. Și nu este vorba de orice fel de 
furajare, ci de una prin care se 
realizează o producție de peste 4 500 
litri de lapte, la un cost de produc
ție de 1,75 lei pe litru, adică mai 
puțin de jumătate față de prețul 
mediu de livrare a laptelui.

Cine sînt oamenii care obțin ase
menea producții ? Majoritatea sint 
acei țărani care, obligați la trudă 
grea, abia reușeau pină nu de mult 
să-și agonisească strictul necesar. 
Formați la școala agriculturii moder
ne de azi, ei și-au schimbat nu nu
mai condiția profesională, ci și pe 
cea socială. Toți la un loc formează 
un minunat colectiv de oameni, pen
tru care dorința de autodepășire. de 
a realiza mereu mai mult în intere
sul prosperității cooperativei lor. se 
află mai presus de orice.

Iosif POP
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Rezultatele cercetării - valorificate 
cit mai rapid in producție

Dezbatere organizată la Institutul de cercetări metalurgice
In prima parte a dezbaterii, publicată în ziarul 

„Scînteia" din 23 iunie a.c., au fost înfățișate 
cîteva aspecte din experiența Institutului de cercetări 
metalurgice - ICEM în direcția scurtării ciclului cei- 
cetare-proiectare-producție, sarcină deosebit de impor
tantă subliniată de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și la recenta Consfătuire 
de lucru cu activul și cadrele de bază din domeniile

activității organizatorice, ideologice și politico-educa
tive. Totodată, după cum au arătat o serie de specia
liști, procesul de transfer al noului în producție nu se 
realizează întotdeauna în ritmul dorit și necesar, in ca
lea implementării noilor produse și tehnologii se mai in
terpun încă o serie de obstacole. Care sînt cauzele 
care îngreunează drumul spre afirmare și generalizare 
a rezultatelor cercetării în practica productivă ?

Standurile de încercări și piloții de cercetare — 
o problemă încă insuficient soluționată

In cele mai multe cazuri, atunci cind industria a primit din partea 
cercetării un prototip de produs bine conceput și temeinic verificat, inclu
siv sub aspectul ingineriei tehnologice, asimilarea lui a decurs in gene
ral normal, fără să se ivească elemente deosebite. Din păcate, așa cum 
a reieșit din discuții, sint și situații — mai cu seamă in cazul unor pro
duse absolut noi, ce reclamă faze tehnologice riguroase și extrem de 
pretențioase de elaborare — cind transferul in producție este îngreunat 
datorită intirzierilor înregistrate in una din etapele finale ale activității 
de cercetare : stațiile-pilot.

„în procesul de cercetare, a preci
zat dr. ing. Gh. Pirvu. experimen
tarea pe un model realizat la sca
ră redusă constituie una din fazele 
importante, prin care se furnizează, 
de regulă, datele necesare pentru 
realizarea unui nou produs, sau a 
unei noi tehnologii. In acest context, 
execuția cu operativitate a modelu
lui și standului permite o bună des
fășurare a activității de experimen
tare, cu cercetarea mai multor va
riante și soluții. Numai că, uneori 
datorită duratei mari de timp in 
care se construiesc și se montează 
standurile, rămin pentru experimen
tarea propriu-zisă perioade reduse, 
ceea ce are repercusiuni asupra gra
dului de certitudine a soluției, a nu
mărului de soluții incercate etc.

De consecințele unei asemenea 
situații ne-am lovit și noi, cîteodată, 
în cadrul institutului. Să dau un 
exemplu : este de înțeles cit de util 
este un stand de probe pentru testa
rea atmosferelor de protecție pentru 
tratamentul termic al noilor oțeluri 
și aliaje asimilate. Soluția de exe
cuție pe care am adoptat-o, de reali
zare aproape in întregime numai cu 
forțe proprii, a condus la întîrzieri. 
Aceasta ne-a convins că printr-o 
cooperare cu institute de speciali
tate. alături de beneficiarii rezulta
telor cercetării, așa cum procedăm 
in prezent, realizăm standurile expe
rimentale intr-un timp mai scurt.

Iată de ce consider că acordarea 
unei atenții deosebite in execuția 
acestor modele ar permite scurtarea 
ciclului cercetare-proiectare-produc- 
ție, un nivel mai ridicat al calității 
produselor și o mai bună fiabilitate.

Fără discuție, instalațiile-pilot și 
standurile de încercări au un rol 
deosebit in activitatea de cercetare, 
în funcție de analizele care se fac 
in asemenea instalații putindu-se 
stabili „momentul" în care un nou 
produs poate fi introdus în fabri
cație și apoi in exploatare. „Aceasta 
este o problemă care interesează nu 
doar pe viitorul producător, pe cel 
care va asimila noul produs in fa
bricație, este de părere dr. ing. Aurel 
Gaba, ci, cel puțin in egală măsură, 
și pe cel care-1 va exploata, adică pe 
beneficiar. Acesta din urmă așteaptă

de la produsul sau tehnologia nouă 
un plus de calitate și productivitate, 
reduceri ale consumurilor specifice, 
în orice caz, doresc să subli
niez o concluzie care, deși foarte im
portantă, este trecută uneori cu ve
derea, și anume că scurtarea ter
menului de asimilare a unui nou pro
dus sau tehnologii nu trebuie să se 
facă prin sărirea peste anumite 
etape. Constanța ritmului în care se 
realizează întregul ciclu cercetare-

proiectare-asimilare in producție pre
zintă o valoare și o eficiență incom
parabil mai mari decit „salturile" 
făcute in perioade de timp scurte, 
urmate de perioade de destindere. 
Un exemplu în acest sens il consti
tuie urmărirea de către un colectiv 
mixt, format din cercetători, proiec- 
tanți și specialiști din producție, pe 
întregul ciclu de desfășurare a cer- 
cetării-proiectării și asimilării în 
producție, a realizării, la Combinatul 
siderurgic Galați, a unui nou tip de 
preincălzitor pentru cuptoarele adinei 
care a condus la reducerea substan
țială a consumului specific de com
bustibil. Urmărirea atentă și sus
ținută a lucrărilor, potrivit pla
nificării stabilite, nerenunțarea la 
nimic din ceea ce s-a prevăzut ini
țial că trebuia făcut sînt condiții 
esențiale care vor permite ca defi
ciențele ce ar putea apărea să fie re
duse la minimum, la fel ca și durata 
de ansamblu a transferului tehno
logic".

Întreprinderea „Electrocentrale" 
este unul dintre cele mai noi obiec
tive din moderna platformă indus
trială a municipiului Zalău. Intr-un 
timp foarte scurt însă, colectivul de 
aici a dobindit o bună experiență in 
organizarea și desfășurarea unei ac
tivități economice eficiente. Urmare 
firească, în anul trecut unitatea s-a 
clasat pe locul II în întrecerea so
cialistă pe ramură. Și în perioada 
care a trecut din acest an aici s-au 
produs peste prevederi 16 000 MWh 
energie electrică pe cărbune. Ingine
rul Mihai Manea. " ■ • ■ ■
prinderii, și Vasile Farcău, secreta
rul comitetului de 
neau că unitatea 
are toate șansele 
ca și in acest an 
să se situeze pe 
un loc fruntaș.

.— în cuvîntul 
pe care l-ați ros
tit la plenara co
mitetului jude
țean de partid, 
in care s-a făcut 
o amplă anali
ză a activității 
economico-sociale 
desfășurate 
Sălaj, 
pentru 
cuprinse 
șului 
aprilie 
Politic 
v-ați

directorul între-

partid, ne spu-

rul general al partidului subliniază cu 
limpezime : răspunderea colectivă nu 
poate și nu trebuie să înlocuiască 
răspunderea personală. Or, in mo
mentul în care răspunderea perso
nală se exprimă ferm, la toate ni
velurile, la fiecare loc de muncă, 
faptul în sine se constituie intr-o 
garanție a bunei funcționări a răs
punderii colective. Numai că asu
marea acestor răspunderi este indi
solubil legată de competență. Pe a- 
ceastă bază, a creșterii răspunderii 
personale și a competenței, poate fi 
asigurată o reală și efectivă impli
care a tuturor oamenilor muncii la 
elaborarea și înfăptuirea deciziilor.

muncă aflat permanent sub semnul 
răspunderii. In această ordine de 
idei, comuniștii sint primii chemați 
să ofere exemple demne de urmat. 
Și aceasta, tocmai pentru că, așa 
cum sublinia din nou tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Con
sfătuire : „Creșterea rolului condu
cător al partidului 
carea răspunderii 
întreaga activitate 
socialistă".

Privite lucrurile 
de vedere, ne vine 
țelegem un fapt petrecut 
multă vreme in 
la întreprinderea

înseamnă ridi- 
comuniștilor in 
de construcție

din acest punct 
greu să in- 

nu cu 
urmă, tot aici, 
„Electrocentrale"

Cuvîntul competenței - cuvînt hotăritor pentru
un climat de autentică răspundere și exigență

in 
s p i r i t u 1 

C.C. al 
Expunerea 
Ceaușescu 

ședința

Tezelor 
P.C.R., 

tovară- 
din 29

Generalizarea rapidă a noului științific și tehnologic
Parcurgînd toate etapele ciclului cercetare-prolectare-producție, une

ori cu o scurtare apreciabilă a acestui ciclu, cercetarea științifică 
a elaborat, experimentat și transferat in unitățile industriale teh
nici și tehnologii, produse și soluții constructive noi. In domeniul 
cercetării metalurgice, de pildă, in anul 1987 au fost abordate și 
soluționate o multitudine de obiective de cercetare științifică și intro
ducere a progresului tehnic, dintre care majoritatea cuprinse in planul 
național unic. Posibilitățile de creștere a productivității muncii, de scădere 
a consumurilor materiale și energetice, de reducere a cheltuielilor de pro
ducție, de diminuare sau evitare a unor importuri au fost astfel pe deplin 
dovedite prin rezultate practice incontestabile. Dar orice idee valoroasă își 
amplifică eficiența socială numai prin lărgirea ariei sale de aplicare. 
Privită din acest unghi, acțiunea de modernizare in curs de desfășurare 
in toate ramurile industriale, inclusiv in metalurgie, reprezintă nu numai o 
confruntare cu noile cuceriri ale științei și tehnicii, ci și cu timpul. De 
promptitudinea cu care se incorporează și, mai cu seamă, se generalizează 
in industrie noul depinde realizarea obiectivelor propuse.

„Introducerea și generalizarea 
noului științific și tehnologic, argu
mentează dr. ing. Nicolae Angelescu, 
devin, din perspectiva efortului de 
modernizare a economiei naționale, 
nu o variantă posibilă, ci o, necesi
tate obiectivă. Prin tematica șâ de 
cercetare, institutul nostru participă 
alături de proiectare și specialiști 
din unitățile de producție cu 
o serie de lucrări la modernizarea 
nu doar a industriei metalurgice și 
siderurgice, ci și a celorlalte ramuri 
industriale. Așa se face că de 
multe ori preluarea rezultatelor cer
cetărilor noastre de către unitățile 
producătoare de materiale refractare 
este atît de rapidă incit pur și sim
plu nu există pauză între cele două 
etape — finalizarea și implementarea 
cercetării în producție. Exemple 
elocvente in acest sens . le pre
zintă produsele refractare monolitice 
pentru cuptoare cu inducție și ma
sele bazice pentru reparația și între
ținerea la cald a agregatelor meta
lurgice, implementate la întreprin-

derile de produse refractare de la 
Pleașa — Ploiești și „Șamota" — 
Azuga, întreprinderi receptive la 
nou și cerințele pieței".

Din discuțiile purtate a rezultat 
, |.jțțș^., .cș , există încă , upele soluții
; ‘Tehnologice elaborate de institut care 
,ny .au fost preluate și generalizate 

in unitățile productive. Un exemplu 
semnificativ, care denotă că nu în toa
te întreprinderile există capacitate 
de asimilare rapidă a rezultatelor 
cercetării, ni-1 oferă dr. ing. Gh. 
Pirvu : „Este cazul tehnologiei de re
cuperare a pulberilor metalice aliate 
din produsele sinterizate (plăcuțele 
vidia), una din cercetările de vîrf 
ale institutului. Aceasta se datorează 
și faptului că noi, cercetătorii, in 
insuficientă măsură colaborăm cu 
specialiștii din producție pentru a 
stabili și a asigura cadrul genera
lizării ideilor valoroase, deși datoria 
noastră este de a valorifica pînă la 
nivelul producției rezultatele cerce
tărilor".

Fie și numai din aceste citeva puncte de vedere, 
consemnate în această unitate de frunte a cercetării, 
se poate deduce cit de importantă și cit de complexă 
este problema valorificării rapide și cu rezultate su
perioare a rezultatelor cercetării. Pentru țara noastră, 
transferul rapid al soluțiilor noi in industrie constituie 
astăzi una din problemele de cea mai acută impor
tanță, pentru că un transfer reușit inseamnă progres

tehnic, eficiență a muncii, calitate, competitivitate. De 
aici și atenția acordată acestei probleme. Tocmai de 
aceea, așteptăm în continuare alte opinii care să pre
zinte experiența acumulată, să supună atenției pro
bleme încă nesoluționate și să sugereze acțiuni me
nite să ridice pe o treaptă nouă, calitativ superioară, 
procesul de întrepătrundere a cercetării cu producția.

Vlaicu RADU

(Urmare din pag. I)

giilor și produselor. Cursul ferm al 
modernizării întregii economii na
ționale se bizuie pe evaluarea ro
lului științei și al cunoștințelor ști
ințifice, necesar a fi puse rodnic în 
valoare prin voința, interesul și spi
ritul militant, creator al purtători
lor lor. Aceștia ■— cercetători, cadre 
inginerești, economiști — forurile 
științifice și unitățile de producție 
în care lucrează nu sint și nu pot 
fi „depozitari" neutri ai cunoștin
țelor științifice, ci acționează ca a- 
devărați revoluționari, organismele 
științifice fiind astăzi parte inte
grantă a mecanismului vieții social- 
politice. Așa cum sublinia tovarășa 
Elena Ceaușescu la Congresul știin
ței și învățămintului, transpunerea 
in viață a obiectivelor economico-so- 
ciale în actualul cincinal „face nece
sară o nouă calitate a muncii și in 
domeniul cercetării științifice. în
făptuirea revoluției tehnico-științifi- 
ce cere din partea oamenilor de ști
ință spirit revoluționar, indrăzneală 
și inițiativă. Cercetarea impune in 
permanență dorința de a descoperi 
noi legități în natură. în lumea în
conjurătoare, de a promova noi teh
nologii care să situeze știința româ
nească pe un loc cit mai de frunte 
in cadrul cunoașterii științifice mon
diale".

i*n  procesul perfecționării con
ducerii economico-sociale, dia
lectica relației Știință-ideolo- 

gie aduce în atenție rolul științelor 
sociale. în concepția partidului nos
tru, acestea au, intre altele, meni
rea ca prin continua receptare a 
noului și analiza cu discernămint a 
ceea ce este înaintat să contribuie 
la K stimularea gindirii creatoare, a 
capacității oamenilor de a sesiza și 
evalua schimbările și transformările 
din societate. în spiritul cerințelor 
și aprecierilor secretarului general 
al partidului apare limpede adevă
rul că pentru progresul predării cu
noștințelor și cercetării în acest do
meniu este de însemnătate hotări- 
toare a ține seama de faptul că 
procesul cunoașterii nu s-a încheiat, 
el este continuu, ceea ce îndeamnă 
la analiză, la regîndirea critică a 
unor concepte care nu mai concordă 
cu noul din viață socială, cu dezvol
tarea acesteia. Emanație a gindirii 
sociale revoluționare, spiritul ana
litic este întotdeauna, pe temeiul 
confruntării teoriei cu practica, ge
nerator de noi judecăți de valoare,

nici ele, desigur, definitive ori ab
solute. Prospețimea și forța con
structivă a teoriei și gindirii revo
luționare, a oricăreia dintre discipli
nele de științe sociale, o constituie, 
de bună seamă, refuzul „fetișizării" 
propozițiilor și textelor ce desem
nează procese și fenomene care au 
ieșit de pe „ordinea de zi" a prac
ticii sociale. în același spirit dialec
tic este de relevat, totodată, prin
cipiul potrivit căruia însemnătatea 
practicii în fertilizarea gindirii teo
retice, implicit îmbogățirea științe
lor sociale nu trebuie să ducă la ab
solutizări și închistări. Cum arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in te
zele pentru Plenara C.C. al P.C.R., 
„nu există nimic care a fost rezolvat

Realitatea socială socialistă este 
de o complexitate ce contrazice ori
ce viziune liniștitoare. unilatera
lă. Procesul de transformare revo
luționară, legile dialecticii materia
liste, contradicțiile dintre vechi și 
nou, trecerea la o nouă calitate ac
ționează permanent ea factori dina
mizatori ai progresului. Gîndirea 
creatoare, efortul către sinteză sint 
componente organice ale activității 
teoretice, științifice, iar in acest 
sens schimbul de păreri are meni
rea să faciliteze concluzii noi, care 
să răspundă mai bine noilor cerințe 
ale vieții.

în etapa actuală, in lumea de azi 
sint multe probleme noi, care solici
tă a fi temeinic examinate pentru

in
plenara 

in 
Nicolae

la ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
referit cu precădere la 

un aspect foarte important pri
vind buna organizare, planificare, 
conducere și desfășurare a muncii : 
creșterea răspunderii personale, a 
competenței profesionale ca factori 
decisivi în buna funcționare a con
ducerii colective. Vă întrebăm, tova
rășe inginer Mihai Manea, ce v-a 
determinat să abordați problemele 
în această perspectivă ?

— După cum se arată cu claritate 
în Tezele din aprilie, ca și în expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru cu activul și 
cadrele de bază din domeniile acti
vității organizatorice, ideologice și 
politico-educative o condiție esen
țială a perfecționării conducerii 
în etapa actuală o constituie în
tărirea laturii sale democratice, 
participarea efectivă a oamenilor la 
dezbaterea și soluționarea proble
melor din domeniul lor de activi
tate. Aceasta presupune, între, alte
le : creșterea răspunderii personale 
și a competenței politice și profe
sionale a tuturor cadrelor. Secreta-

Este o condiție sine qua non a bu
nei funcționări a organismelor de
mocrației' noastre muncitorești-revo- 
luționare. In acest sens înțelegem 
exigențele formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și potrivit lor ac
ționăm și vom acționa cu toată fer
mitatea.

— Poate că pentru unitatea în care 
sînteți director noțiunea de răspun
dere personală are și o semnificație 
mai aparte...

— Vedeți, intervine tovarășul Va- 
sile Farcău. secretarul comitetului de 
partid, dacă într-o altă întreprindere 
lipsa de răspundere a unui muncitor 
ar mai putea fi acoperită cu ...plusul 
de răspundere al altora, sau ar pu
tea fi remediată, să zicem, o piesă 
executată superficial, lipsa de răs
pundere a unui muncitor de la noi 
ar avea consecințe mult mai mari 
pentru funcționarea întregii platfor
me industriale, a desfășurării nor
male a vieții economico-sociale a în
tregului oraș. Imaginați-vă ce ar 
însemna superficialitatea unui mun
citor în executarea unor manevre, a 
unor operații la un agregat din cen
trală ?! Este și motivul pentru care 
organizațiile noastre de partid sint 
îndrumate să acționeze tot mai sus
ținut pentru a determina peste tot 
înrădăcinarea unui trainic climat de

Zalău. Din fericire, fără consecințe 
nedorite pentru întreprindere. Re
probabil insă, judecat ca atare de 
organizația de partid, de consiliul oa
menilor muncii, de întregul colectiv. 
Trebuia adusă țeavă de un anumit 
tip pentru executarea unor lucrări 
foarte importante, sarcină care a 
fost încredințată unui cadru din con
ducere. Negăsind, la momentul res
pectiv, acel tip de țeavă, s-a adus 
in unitate un alt tip. La Întrebarea 
directorului : „De ce ați adus țeava 
care nu corespunde exigențelor ?“ 
omul care atunci avea o învestitură 
in conducerea unității a replicat : 
„Schimbăm înscrisul de pe țeavă și 
sîntem acoperiți". Să nu-ți vină a 
crede. Evident, colectivul l-a înlătu
rat imediat pe cel în cauză — și nu 
doar din conducere. A procedat așa 
cum era și firesc.

— La noi, continuă directorul Mi
hai Manea, funcționează și ceea ce 
aș numi încrederea specială. Dată 
fiind importanța deosebită a func
ționării utilajelor în condiții de sigu
ranță, activitatea de reparații. între
ținere și exploatare se desfășoară 
sub semnul celei mai înalte răspun
deri. De aceea.
din adunările de partid, informările 
în cadrul C.O.M.-ului vizează in de
taliu activitatea concretă, desfășura-

raportul comunist

tă de fiecare om in parte, de fiecare 
echipă, de fiecare secție. Răspunde
rea colectivă este o sumă a răspun
derilor personale. Să ai nu doar sen
timentul, ci conștiința faptului că 
de tine, de activitatea ta depinde 
soarta producției din atîtea uzine de 
pe platformă. Acest lucru căutăm 
să-l inoculăm fiecăruia dintre mun
citorii noștri.

— Cit privește competența profe
sională... ?

— Faptul că au fost aplicate în 
devans o serie de măsuri din pro
gramul de modernizare, că s-a ac
ționat cu o deosebită operativitate 
pentru înlocuirea motoarelor la ven

tilatoarele de aer 
ale cazanelor. 
spre exemplu, că 
au fost optimiza
te schemele 
funcționare a 
gregatelor. că 
fost furnizate 
nergia electrică și 
agenții termici în 
condiții de sigu
ranță și la para
metrii ceruti de 
consumatori, cred 
că spune mult 

despre competenta profesională a 
colectivului nostru, deși el este tinăr. 
Evident, mai avem multe de făcut 
la acest capitol. De aceea, cursurile 
de perfecționare a pregătirii profe
sionale au fost organizate și se des
fășoară sub semnul celei mai înalte 
exigențe. Avind tot mai mulți oa
meni bine pregătiți, cota de răspun
dere și de implicare a lor în solu
ționarea problemelor cu care se con
fruntă întreprinderea va fi indiscu
tabil mai mare. Iar cel mai elocvent 
argument al răspunderii și compe
tenței cu care se acționează sint și 
trebuie să fie rezultatele obținute.

In spiritul cerințelor formulate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, organi
zația de partid, consiliul oamenilor 
muncii . vor acționa și in continuare 
în aceste două direcții principale : 
creșterea competenței și răspunderii 
personale. îmbinarea armonioasă 
acesteia cu răspunderea colectivă și. 
pe această bază, antrenarea unui 
număr tot mai mare de comuniști, de 
oameni ai muncii la activitatea de 
conducere, garanție a funcționării 
corespunzătoare a democrației noas
tre munci torești-revoluționare.

Euqen TEGLAS
corespondentul „Scînteii"
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Formarea tineretului în spiritul dragostei față de patrie, 
eu o înaltă conștiință revoluționară

Expunerea secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 29 aprilie, ca și recenta 
expunere rostită la Consfătuirea de 
lucru cu activul și cadrele de bază 
din domeniile activității organizato
rice, ideologice și politico-educa
tive pun in lumină cu o clari
tate excepțională sarcinile fun
damentale ce revin astăzi școlii 
noastre de toate gradele. mai 
cu seamă sub două aspecte funda
mentale : sintetizarea celor mai 
valoroase cuceriri ale gindirii uma
ne in expresii accesibile tuturor 
tinerilor. pentru a fi integra
te rapid fluxului de moderni
zare și de perfecționare a vieții 
economico-sociale : anticiparea — in 
formarea concepției de viață, a de
prinderilor de muncă, de creație, de 
autoperfecționare. necesare noilor 
generații — a exigențelor societății 
noastre. In acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Știința 
românească, invățămintul, cultura au 
devenit o puternică forță a progresu
lui general al societății noastre". 
Prin toate aceste aprecieri este 
intens solicitată vocația formativă a 
învățămintului ; ca atare, tuturor 
disciplinelor școlare și universitare

le revin sarcini de nobilă însemnă
tate a căror infăptuire ține in mare 
măsură de calitatea de 'educa
tor militant, de veritabil tribun al 
catedrei, indispensabilă astăzi orică
rui slujitor competent, pasionat al 
scolii.

în lumina acestor idei si orientări, 
cuprinse în expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se desprinde înda
torirea fundamentală a invățămintu- 
lui de toate gradele de a-și moder
niza și perfecționa necontenit conți
nutul și structurile organizatorice. în 
acest proces, fiecărei discipline de 
studiu trebuie să-i fie fixate cu cla
ritate rolul specific în amplul sistem 
de educare patriotică a tinerilor, de 
formare a lor ca oameni multilate
rali, cu o cultură înaintată, cu voca
ția muncii, a creației. Ca atare, și 
geografiei — alături de limba și lite
ratura română, de istorie, de alte 
discipline — ii revin sarcini spori
te in invățămintul de toate gra
dele, pe linia educării tinerilor 
în spiritul dragostei față de pa
trie, față de realizările obținute 
în anii construcției socialiste, in 
spiritul înțelegerii juste a realități
lor înconjurătoare. Cu atît mai mult 
cu cit geografia este o știință 
cu înaintate tradiții in invățămintul 
și cultura românească. Peste doi ani

ze și previziuni corespunzătoare ; 
cunoașterea contradicțiilor și apli
carea măsurilor potrivite pentru 
rezolvarea sau depășirea lor ; func
ționarea cit mai armonioasă a tutu
ror sectoarelor de activitate ; repar
tizarea rațională a forțelor materiale 
și umane în toate sectoarele, pu- 
nîndu-se accent pe concentrarea for
țelor în sfera activităților producă
toare de valori. în primul rînd ma
teriale ; perfecționarea pregătirii 
multilaterale — ideologic, profesio
nal, științific — a cadrelor ; asigu
rarea unei depline unități de con
cepție și acțiune la toate nivelurile 
activității sociale ; promovarea me
todelor moderne de analiză, decizie 
și prelucrare automată a datelor ;

DIALECTICA RELAȚIEI ȘTIINȚĂ-IDEOLOGIE
o dată pentru totdeauna. Permanent 
să avem in vedere că trebuie să per
fecționăm și să aducem îmbunătățiri 
întregii noastre activități corespun
zător noilor obiective, etapei de dez
voltare pe care o parcurgem in toate 
domeniile".

Operă istorică revoluționară, per
fecționarea noii orinduiri necesită o 
permanentă confruntare a teoriei ge
nerale cu practica socială concretă, 
iar în acest cadru dezbaterile, 
schimbul de păreri inclusiv în știin
țele sociale au o deosebită însem
nătate. Se știe că, în legătură cu a- 
ceasta, partidul nostru, secretarul 
său general, criticind manifestările 
de subapreciere a științei, dogma
tismul. concepțiile învechite, au sti
mulat și stimulează schimbul de pă
reri, dat fiind că pe planul teoriei 
și gindirii sociale pot apărea teze și 
opinii discutabile. controversate, 
fapt care nu trebuie să genereze 
frica de a nu greși. Cum atrăgea a- 
tenția tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„știința nu se poate dezvolta decit 
numai printr-o confruntare liberă a 
părerilor, a ideilor. Desigur, mai cu 
seamă in domeniul științelor sociale, 
există și vor apărea inevitabil și teze 
și păreri discutabile, criticabile. Nu 
de aceasta trebuie să ne fie teamă ; 
principala teamă și principalul peri
col constau in a nu desfășura acti
vitatea de cercetare, datorită fricii 
de a nu greși, copiind ceea ce fac 
alții".

a fi mai bine înțelese și lămu
rite. perfecționarea activității de 
construcție socialistă fiind strîns le
gată tocmai de acest proces al anali
zei. al „descifrării" proceselor și fe
nomenelor pentru explicarea lor te
meinică. Aceasta necesită, cum sub
liniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
angajarea mai hotărîtă a științelor 
sociale in studierea și clarificarea 
noilor probleme. Printre acestea, 
secretarul general al partidului men
ționează „problema proprietății so
cialiste de stat și cooperatiste, acu
mularea și fondul de dezvoltare, sis
temul de cointeresare materială și de 
retribuție, principiile eticii și echi
tății socialiste, structura socială, de
mocrația muncitorească-revoluționa- 
ră, căile de apropiere dintre oraș și 
sat, de omogenizare a societății și 
formare a poporului unic muncitor, 
rolul maselor muncitoare, al poporu
lui in conducerea societății, contra
dicțiile in socialism, acțiunea legilor 
obiective in socialism și așa-zisul 
socialism de piață, precum și o serie 
de probleme mondiale privind răz
boiul. dezarmarea, armele nucleare, 
pacea".

Perfecționarea continuă a con
ducerii economico-sociale ur
mărește să asigure multi

ple obiective : cunoașterea pro
fundă a proceselor dezvoltării și 
elaborarea unor decizii, progno

afirmarea efectivă a cadrului insti- 
tuționalizat de participare a oame
nilor muncii la elaborarea și adop
tarea deciziilor ; întărirea controlu
lui maselor populare asupra activi
tății sociale.

Asemenea direcții de acțiune re
levă pregnant rolul hotăritor al ști
inței și învățămintului, al activită
ții culturale, de educare și formare a 
omului nou. Pornind de la apre
cierea principială că în activitatea 
ideologică și politico-educativă. cu 
toate rezultatele bune obținute, se 
manifestă o anumită răminere in 
urmă, tezelb pentru plenara Comite
tului Central, recenta expunere a 
secretarului general al partidului, 
subliniind ideea generoasă a con
tinuității procesului revoluționar, 
îndreaptă atenția spre afirmarea mai 
puternică a conștiinței înaintate în 
muncă, în gîndire, în toate dome
niile, spre înțelegerea, în toată com
plexitatea ei. a activității ideo
logice și politico-educative. „Este 
necesar, subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să înțelegem că ne 
găsim intr-o asemenea etapă de 
dezvoltare, in care activitatea ideo
logică. politico-educativă. nivelul ge
neral de cultură reprezintă un factor 
de importanță deosebită pentru în
treaga noastră activitate de partid 
și de stat, pentru însăși opera de 
făurire cu succes a societății 
socialiste". în această privință.

prezintă o deosebită însemnătate, 
principială și practică, cerința de 
a se imbunătăți invățămintul po
litic de masă, de a se perfec
ționa și așeza pe o bază mai bună 
predarea științelor sociale, între care 
un loc important il ocupă, în actua
lul stadiu de dezvoltare a societății, 
știința conducerii, disciplină relativ 
nouă în sistemul științelor sociale. 
Toate acestea au menirea ca prin
tr-o mai strînsă legătură cu ac
tivitatea de producție, cu desfă
șurarea vieții politice și econo
mico-sociale să asigure cunoașterea 
temeinică a politicii partidului, a 
problemelor construcției socialis
mului, a mișcării de idei din lumea 
contemporană. Tezele pentru plena
ra Comitetului Central relevă cu 
deosebită pregnanță necesitatea de 
a se acorda o atenție neslăbită „în
țelegerii problemelor economice, 
problemelor conducerii", ceea ce so
licită examinarea structurilor, în
deosebi a conținutului diverselor 
forme de invățămînt de stat și so
cial-politic în sensul abordării mai 
sistematice, intr-un cadru adecvat 
și la un nivel corespunzător a pro
blemelor științei conducerii sau con
ducerii științifice la diferite niveluri 
în toate domeniile de activitate, pro
bleme necesar a fi studiate in strînsă 
legătură cu practica, în unitatea din
tre aceasta și principiile generale, 
teoretice ale dezvoltării noii orin
duiri.

Prin conținutul și orientarea lor, 
tezele pentru plenara Comitetului 
Central, expunerea cu privire la per
fecționarea activității organizatorice, 
ideologice și politico-educative au 
— ca urmate a însușirii și aplicării 
lor efective — o puternică înrîurire 
teoretică și practică in direcția per
fecționării conducerii in toate dome
niile, a creșterii răspunderii cadre
lor. a tuturor comuniștilor, a îmbu
nătățirii substanțiale a muncii.

Originalitatea și profunzimea te
zelor formulate de secretarul general 
al partidului, realismul și caracterul 
atotcuprinzător al analizei proble
maticii vaste, complexe a stadiului 
actual de dezvoltare a patriei, ca
racterul științific al direcțiilor de 
acțiune conturează un amplu pro
gram al perfecționării multilaterale, 
pun în lumină contribuții de largă 
semnificație la dezvoltarea gindirii 
și practicii revoluționare, a socialis
mului științific.

se vor împlini 115 ani de la înființa
rea Societății Române de Geografie. 
Se poate vorbi deci despre o pe
rioadă îndelungată in care geogra
fia. ca obiect de invățămînt. si-a a- 
dus o bogată contribuție la formarea 
științifică si patriotică a tineretului 
din școli si facultăți, la extinderea 
culturii generale si la pregătirea ge
nerațiilor pentru viață, pentru acti
vitate practică. Mai cu seamă in pe
rioada construcției societății noastre 
socialiste, geografia s-a statornicit in 
mod obiectiv ca o disciplină de reală 
necesitate in formarea multilaterală 
a personalității tinerilor, insuflîn- 
du-le inalte calități morale și res
ponsabilități civice.

De aici si calitatea de educator, cu 
o largă si puternică răsfringere în 
social, necesară in zilele noastre fie
cărui specialist în geografie. Pentru 
că. efectiv astăzi, pregătirea practică 
în geografie nu mai este posibilă de
cit in cuprinsul vocației de educator 
al maselor largi. vocație pe care 
geograful trebuie să și-o exercite in 
formarea la semenii săi a sentimen
tului de comuniune cu natura. în 
cultivarea si ocrotirea acesteia drept 
cadru indispensabil vieții și creației 
umane, izvor de sănătate și de avu
ție economică, atribut al civilizației 
cu adevărat superioare.

De altminteri, vocația de educator 
social a geografului este întărită și 
de conținutul nou pe care-1 are geo
grafia zilelor noastre : întreaga acti
vitate de cercetare geografică se în
scrie intr-un cimp larg de acțiune, 
cu vizibile implicații social-economi- 
ce în viata fiecărei zone, a fiecărui 
județ, oraș ori sat.

Din această perspectivă devine și 
mai relevantă cerința ca in pregăti
rea oricărui specialist, indiferent de 
ramură, să se pornească de la pre
misa multitudinii căilor de influen
țare a naturii de către om prin ac
tivitatea sa. în fața geografiei stă 
deci sarcina de a educa la elevi grija 
cetățenească față de natură și de bo
gățiile ei. iar pe de altă parte, sar
cina pregătirii profesionale a specia
liștilor care în procesul de activitate 
ulterioară vor exercita direct o in
fluență puternică asupra naturii.

Raportîndu-ne la aceste exigențe, 
magistral sintetizate in expunerile 
secretarului general al partidului 
nostru, trebuie să recunoaștem că 
nivelul culturii geografice a noilor 
generații, insăși gindirea lor geoeco- 
logică sînt incă insuficiente. Poten
țialul ecologic al geografiei în scoală 
nu este valorificat pe măsura cerin
țelor. ceea ce face acut actuală per
fecționarea tuturor componentelor 
sale didactice. Cu atit mai mult cu 
cit, prin manualele școlare, elevul 
incă primește o imagine detaliată, 
sub formă de inventar, despre zone 
geografice, munți, ape, țări, orașe, in 
locul aprecierilor privind caracterul 
global al acțiunii transformatoare a 
omului, acțiune ce depășește deja 
amploarea fenomenelor naturale. 
Geografia, îndeosebi cea economică, 
poate contribui mai activ la instrui
rea economică a elevilor, oferind cu
noștințe despre caracterul unitar al 
complexului economiei naționale, 
despre relațiile dintre ramuri și re
partiția lor teritorială.

Se simte, bunăoară, necesitatea ca 
manualul de clasa a XI-a (Geogra
fia mediului înconjurător) să fie le
gat mai strîns de practică, să releve 
concret modalitățile de trahsformare 
de către om a peisajului natural, să 
explice mecanismul interacțiunii 
dintre om (societate), producție și 
natură, cu efecte pozitive sau nega
tive. să ofere noțiuni clare despre 
supravegherea mediului natural. U- 
nele manuale (de clasa a VIII-a și 
a XlI-a) sau cursuri universitare de 
geografie încă mai privesc teritoriul 
doar ca un simplu cadru in care se 
desfășoară fenomenele și procesele 
social-economice. în acest mod se 
subapreciază multitudinea probleme
lor privind valorificarea, conservarea

si gestionarea rațională a resurselor 
naturale, aspectele impactului om_- 
natură. Remedierea unei asemenea 
sjtuații ar consta, după părerea 
noastră, in promovarea unor cursuri 
pe 'probleme de contact, complexe, 
cu caracter sintetic și regional. 
Exemple : urbanizarea în strinsă co
relație cu modificările în cadrul me
diului. rural ; problemele specifice 
ale economiei și populației din zona 
muntoasă : utilizarea resurselor hi
droenergetice si turistice etc.

Didactica școlară ar trebui să a- 
corde mai multă: atentie unor pro
bleme de mare actualitate cum sînt 
cele ce vizează calitatea mediului în
conjurător și raporturile acestuia cu 
mediul social (de exemplu, proble
mele geodemografice, sistematizarea 
teritoriului, a orașelor, a satelor și 
altele).

In acest sens sînt de maximă în
semnătate pentru predarea geografiei 
în școli cerințele formulate de secre
tarul general in recenta expunere de 
a se acorda „o atenție mai mare 
probjemelor ecologice, ale mediului 
înconjurător", aceasta constituind o 
necesitate — cum se apreciază în 
mod legitim — pentru activitatea 
generală și practică de construcție 
socialistă.

Problematica mediului înconjură
tor implică, evident, o vastă arie 
tematică de ordin practic și teo
retic, cu repercusiuni in perspec
tivă incă greu de definit. Se im
pune deci mai buna cunoaștere 
a acestor probleme și a semnifi
cației lor practice la toate nivelu
rile de formare a tineretului — în- 
vătămint general, liceu, invătămint 
superior. Or. dacă examinăm prin 
prisma unor asemenea cerințe ma
nualele școlare și planurile invățâ- 
mîntului superior, constatăm că ele 
au rămas încă mult in urmă. Se im
pune deci încă din primele clase, 
o concepție unitară. într-o programă 
integrată, despre natură, om și so
cietate.

Prin structura planurilor de învă- 
tămînt. prin conținutul disciplinelor 
de profil, prin tematica cercetării 
științifice, științele geografice ar pu
tea fi mai mult ancorate în reali
tatea social-econojnică a țării. Exis
tă domenii, sectoare ale economiei 
naționale care ar putea beneficia din 
plin de competenta științifică a geo
grafiei. Ne referim indeosebi la in
suficienta reprezentare a geografiei 
in soluționarea sarcinilor concrete, 
majore, rezultate din diverse pro
grame naționale (cele privind gos
podărirea pămîntului. a apelor, a pă
durilor ș.a.).

Din recenta expunere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu se desprinde 
pregnant necesitatea perfecționării 
tuturor domeniilor de activitate, a 
înfăptuirii neabătute a programelor 
de dezvoltare social-economică a ță
rii, care cuprind deopotrivă obiec
tive materiale și spirituale de însem
nătate deosebită. In acest context, 
formarea omului nou, cu o cultură 
superioară, cu aptitudini de creație, 
animat de spirit revoluționar și pa
triotic dobindește o valoare socială 
de prim ordin la plămădirea căreia 
și disciplina geografiei poate să-și 
aducă o contribuție mult sporită, în 
primul rind prin pregătirea de 
specialiști capabili să rezolve sar
cini de importantă practică majoră, 
ceea ce depășește prevederile nor
melor actuale de a limita angajarea 
absolvenților secției de geografie nu
mai în invătămint. Prin asemenea 
abordare se poate realiza o mai bună 
cunoaștere a particularităților pă
mîntului românesc, a resurselor și 
modului lor de valorificare în profil 
teritorial, a realizărilor obținute si a 
mutațiilor teritoriale petrecute în 
dezvoltarea complexă a țării.

Praf. univ. dr. Vasile S. CUCU
Universitatea din București
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DE ZIUA PIONIERILOR

PIONIERIA, ȘCOALA DE EDUCAȚIE 
COMUNISTĂ, REVOLUȚIONARĂ

îmbunătățirea situației la învățătură, 
preocupare permanentă 

a detașamentelor de pionieri

Pentru toți elevii claselor I—VIII se încheie astăzi,, o dată cu serbarea 
școlară de sfirșit de an și cu manifestările dedicate „Zilei pionierilor1', o 
nouă etapă de pregătire. Ca și in anii trecuți, activitățile, acțiunile pio
nierești, îndreptate spre obiective majore ale muncii de instrucție și 
educație, au îmbrăcat o diversitate de forme și manifestări, realizînd 
necesara întrepătrundere cu procesul de predare-invățare de la orele de 
curs. Prezentăm, din bogatul bilanț al activităților pionierești, acum, de 
„Ziua pionierilor11, doar citeva secvențe desprinse din activitatea detașa
mentelor de pionieri din județe cu rezultate remarcabile in această 
direcție.

Educația patriotică
— în centrul activităților

Puternic mobilizați de ideile, o- 
rientările și indicațiile secretarului 
general al partidului, cuprinse în ex
punerea „Cu privire la perfecțio
narea activității organizatorice, ideo
logice și politico-educative, în vede
rea creșterii rolului conducător al 
partidului în întreaga viață econo- 
mico-socială11, în Mesajul adresat 
pionierilor și șoimilor patriei, tutu
ror copiilor țării, întregului tineret 
cu prilejul Zilei de 1 Iunie, purtăto
rii cravatelor roșii cu tricolor din 
județul Cluj încheie un an școlar bo
gat în împliniri și satisfacții, atît in 
plan instructiv, cît și în cel educativ 
și al vieții de organizație. Sub îndru
marea permanentă a organelor și or
ganizațiilor de partid, ne-a relatat 
tovarășul Marius Loga, președintele 
consiliului județean al organizației 
pionierilor, s-a acordat o atenție spo
rită orelor de informare politică, 
cercurilor și cluburilor de dezbateri 
politico-ideologice, prin intermediul 
cărora s-a reliefat contribuția de o 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică a activității secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, in evoluția fără prece
dent a României, pentru crearea ce
lor mai bune condiții materiale și 
spirituale necesare creșterii, educării 
și formării multilaterale a- tinerei 
generații. O mare importanță au 
avut, în acest context, cele două 
mari acțiuni de educare patriotică, 
revoluționară — „Tot înainte 1“ și 
„Patrie română, țară de eroi !“, în 
cadrul cărora au fost organizate ac
tivități multiple, cum sînt întîlniri 
cu activiști de partid și de stat, cu 
oameni de cultură și știință, simpo-

Cultivarea mindriei fată de realizările 
prezentului

Activitatea de educare comunistă, 
patriotică, revoluționară a pionierilor 
și șoimilor patriei, dezvoltarea dra
gostei și devotamentului nețărmurit 
față de patrie, partid și popor, res
pectul față de tradițiile glorioase ale 
poporului, ale clasei muncitoare, a 
mindriei față de realizările oameni
lor muncii în Epoca de aur a patriei 
noastre socialiste sint obiective fun
damentale și ale.activității unității de 
piofiieri de la Liceul de matematică- 
fizică „Frații Buzești11 din Clraioya. 
Șuti ’ conducerea organizației de 
partid, comandamentul unității de 
pionieri, consiliul comandanților- 
instructori de pionieri au acordat o 
atenție deosebită convorbirilor, dis
cuțiilor și informărilor politice orga
nizate la nivelul detașamentelor, 
care s-au transformat în adevărate 
dezbateri vii a hotărîrilor de partid, 
a tezelor de excepțională însemnăta
te teoretică și practică pentru plenara 
C.C. al P.C.R., a dorinței copiilor de 
a ști cum este prefigurat viitorul, 
viitor în care ei vor fi adevărații 
constructori. „O amploare deosebită, 
ne spunea învățătorul Adrian Butoi, 
comandant-instructor de unitate, au 
cunoscut activitățile de cunoaștere a 
realizărilor economice și edilitare din 
municipiul Craiova. Aș aminti, ast
fel, popasurile detașamentelor de 
pionieri la salba de cetăți industriale 
ale Craiovei — veritabilă centură de 

Ecourile în timp ale capodoperei

zioane, mese rotunde, vizite în între
prinderi, la locuri istorice, in muzee, 
excursii, concursuri „Cine știe răs
punde11 pe teme privind istoria 
patriei și a poporului nostru, 
viața și activitatea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a marilor reali
zări obținute în construcția socialistă 
a țării în perioada de după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, precum 
și acțiuni de formare a profilului 
moral-cetățenesc al pionierilor și 
școlarilor. Asemenea manifestări au 
avut loc în școli și la casele pionie
rilor și șoimilor patriei din Cluj-Na- 
poca, Turda, Dej, Gherla, Cîmpia 
Turzii, Huedin, în numeroase co
mune. Pornind de la necesitatea tot 
mai stringentă a educării tinerei ge
nerații in spiritul materialismului 
dialectic și Istoric, consiliile și co
mandamentele pionierești, în strinsă 
colaborare cu școala, au activat pen
tru formarea unor puternice convin
geri materialist-științifice. Un rol 
important îl au în acest sens cercu
rile „Prietenii adevărului științific11, 
concursul de educare materialist-ști- 
ințifică „Măreția omului11, care asi
gură creșterea ponderii activităților 
practice, a experiențelor de labora
tor, urmărind desprinderea concluzii
lor ce decurg din cunoașterea obiec
tivă a societății, a naturii și a omu
lui, formarea în spiritul concepțiilor 
noi despre lume și viață, combaterea, 
astfel, a manifesțârilor retrograde, a 
misticismului, educația in spirit ști
ințific în toate domeniile.

Sint doar citeva dintre acțiunile 
bogate, cu reală valoare educativă, 
desfășurate de cei mai mici dintre 
elevii din județul Cluj.

diamante a municipiului nostru, ur- 
mind ilustrarea unor teme precum : 
„Ctitoriile prezentului înfloritor — 
ctitorii pentru eternitate», «23 de ani 
— 23 de simboluri definitorii ale 
Epocii Nicolae Ceaușescu». Celor mai 
mici, șoimi ai patriei și pionieri din 
ciclul primar, le-am rezervat o plim
bare pe primul tronson al tramvaiu
lui de la Craiova, între «Poarta soa- 
relui-răsare» și Combinatul chimic — 
pe care am numit-o «De la fe
reastra tramvaiului, privesc Cra
iova mea înfloritoare»! finaliza
tă cu un concurs între clase 
sub genericul «Marile ctitorii ale 
Epocii Nicolae Ceaușescu». Copiii 
au înțeles, astfel, că toate înfăptuiri
le din anii socialismului, condițiile 
minunate de care ei beneficiază sînt 
rodul muncii creatoare a întregului 
nostru popor, că munca este singurul 
mijloc de realizare de noi valori, de 
creștere a bunăstării materiale și 
spirituale a societății noastre11.

Prin asemenea acțiuni, care se a- 
daugă temelor discutate în cadrul 
orelor de dirigenție, celorlalte forme 
ale muncii educative, elevii sînt for
mați în spiritul celor mai înaintate 
concepții revoluționare, stimulindu-se 
inițiativa, dorința de a cunoaște a- 
mănunțit realizările din orașul în 
care trăiesc, ca și principalele o- 
biective de dezvoltare economică și 
socială.

O documentare în unitățile de pio
nieri din școlile timișene îți oferă 
numeroase date privind acțiunile 
organizate pentru îmbunătățirea pro
cesului de învățămint din școlile ge
nerale, pentru însușirea și. consoli
darea cunoștințelor predate la ore. 
„Scopul urmărit, arăta prof. Valeria 
Negru, vicepreședinte al Consiliului 
județean al organizației pionierilor 
Timiș, îl constituie atit lupta impo- 
triva mediocrității la învățătură, cit 
și stimularea capacității creatoare a 
elevilor prin promovarea la con
cursuri și olimpiade a celor mai va
loroși dintre ei (amintesc că județul 
Timiș s-a situat, anul acesta, pri
mul pe țară la olimpiadele pentru 
clasele gimnaziale). Dintre acțiunile 
organizate mai recent, aș aminti 
consfătuirile cu activurile pionie
rești din zonele Timișoara, Buziaș, 
Făget, schimburile de experiență la 
nivelul claselor I, în care s-au dez
bătut eficiența în procesul de învă
țătură, căile, formele și metodele de 
pregătire cît mai bună a șoimilor 
patriei11.

Cercurile pionierești, forme 
de diversificare și completare 

a cunoștințelor
Cum contribuie Ia îndeplinirea o- 

biectivelor majore de educare com
plexă, multilaterală a elevilor activi
tatea din cercurile pionierești și ac
țiunile extrașcolare ?

Din bogatele exemple pe care le 
oferă unitățile de învățămint din ju
dețul Suceava, ne-am oprit la Școala 
nr. 3 din Rădăuți și Școala nr. 3 din 
municipiul Suceava.

La prima, în cele peste 50 cercuri 
pe diverse profiluri, incepind de la 
cele tehnico-aplicative, de creație, 
cultural-artistice și pină la cele pe 
discipline de învățămint, sint cu
prinși 1 664 elevi. Mulți elevi acti
vează în două sau mai multe cercuri 
pionierești. „Urmărim prin activita
tea acestora, ne spunea tovarășa Ve
ronica Romaniuc, comandant-instruc
tor de unitate, dezvoltarea aptitudi
nilor și creativității elevilor, obiș- 
nuirea lor cu tehnici de muncă inte
lectuală și inițierea în cercetarea ști
ințifică, însușirea și respectarea 
normelor moralei socialiste, educarea 
în spiritul principiilor de etică și 
echitate socialistă, combaterea unor 
influențe străine, burgheze, a rămă
șițelor din trecut. De asemenea, în 
timpul activităților extrașcolare, cum 

țar fi vizitarea unor unități economi
ce. se raportează cunoștințele teore- 

! tice dobindite prin disciplinele de 
învățămint la cerințele proceselor 
tehnologice pe care elevii le cunosc 
cu aceste prilejuri11.

Dintre rezultatele deosebite obți
nute și datorită activității intense 
desfășurate în cercurile pionierești 
trebuie amintite cele 7 premii I la 
sesiunea județeană de referate și co
municări științifice a elevilor, 3 men
țiuni la faza națională a olimpiadelor 
școlare, 6 locuri I la ultima ediție 
a Festivalului național „Cîntarea 
României11 etc.

La Școala nr. 3 din Suceava, apro
ximativ 90 la sută din numărul ele
vilor activează in cercurile pionie
rești din unitate și de la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei din muni
cipiu. „Cum nu numai numărul, ci 
mai ales calitatea activității desfășu-

Vizităm una din școlile cu rezul
tate dintre cele mai bune la învăță
tură — Școala nr. 16 din Timișoara. 
De la comandantul-instructor Mi- 
haela Parasca aflăm că la începutul 
fiecărui trimestru au loc adunări pio
nierești în care se analizează situa
ția la învățătură și se stabilesc mă
surile pentru înlăturarea neajunsu
rilor constatate. Aici, grupele de în
trajutorare au contribuit ca rezul
tatele, acum, la sfîrșit de an școlar, 
să fie bune. Un exemplu concludent 
privind eficiența acțiunilor organi
zate in sprijinul procesului de învă- 
țămînt ni-1 pune la indemînă pio
niera Simona Ivan, comandanta de
tașamentului clasei a VII-a B de la 
Școala nr. 2, unde media notelor ob
ținute de pionieri a crescut de la 7,29 
în trimestrul I la 8,32 în trimestrul 
al III-lea. La aceeași școală aflăm 
că s-a statornicit, de asemenea, 
practica vizitării la domiciliu a ce
lor cu rezultate mai slabe, care sînt 
ajutați în pregătirea lecțiilor, popu
larizarea la gazeta „Semafor11 a ele
vilor care înregistrează progrese.

rate are importanță — ne spunea 
prof. Rodica Rugină, comandant-in
structor al unității de pionieri din 
școală — noi am urmărit să facem ca 
activitatea din cercuri să fie o conti
nuare amplificată a orelor de curs și 
să contribuie la completarea și di
versificarea cunoștințelor copiilor. In 
esență, vrem și prin aceasta, așa cum 
ne cere secretarul generai al parti
dului și in recenta expunere, să edu
căm elevii prin muncă și pentru 
muncă. Iar prin activitățile extrașco
lare, cum ar fi excursiile tematice, 
sădim in conștiința și sufletul copii
lor sentimentele trainice ale dragos
tei față de trecutul istoric șl patria 
socialistă, de recunoștință față de 
partidul comunist, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru condițiile minuna
te de formare și dezvoltare multila
terală a tineretului11.

Membrii cercului „Prietenii adevă
rului științific11, orientați spre cu
noașterea Cosmosului, nu se întru
nesc bilunar, cum ar trebui, conform 
programului, ci săptămînal, datorită 
interesului deosebit stîrnit de activi
tatea pe care o desfășoară in colabo
rare cu Observatorul astronomic din 
Suceava. Cit privește rezultatele, ele. 
sint atît de multe, incit nu putem de
cit să selecționăm citeva. Din cele 39 
de premii1 și mențiuni obținute de 
elevii din județ la faza națională a 
olimpiadelor școlare, 17 aparțin celor 
de la Școala nr, 3 din Sucea
va. Dovezi grăitoare ale unei 
munci de calitate, pe măsura 
grijii și responsabilității cu care 
sînt înconjurați purtătorii cravatelor 
roșii, dar șl pe măsura exigențelor ce 
revin organizațiilor de copii și tine
ret, de a face educație comunistă, re
voluționară, de a face totul pentru a 
forma o tinără generație cu bogate 
cunoștințe,,cu o multilaterală cultu
ră, adevărat „viitor de aur al pa
triei11.

Marin OPREA 
Cezar IOANA 
Sava BEJINAR1U 
corespondenții „Sclnteii"

Un fluviu de fontă
In urmă cu două 

decenii, la Galați se 
elaborau primele șarje 
de fontă, produse de 
furnalul nr. 1 de 1 700 
mc, pe atunci cel mai 
mare din România. 
Era în primăvara fâ
nului 1968, in cei din
ții ani ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu11. 
Intre timp, platforma 
combinatului siderur
gic a căpătat contururi 
impresionante. Cel 
dinții furnal, de pildă, 
și alte trei de același 
volum sint acum de
numite „mici11, pentru 
că alături de ele se 
află furnalul nr. 5, 
de 2 700 mc, și furna
lul nr. 6, de 3 500 mc, 
acesta din urmă fiind 
cel mai mare din țară 
și dintr-o bună parte 
a Europei.

Așadar, o sărbătoare 
de producție. Prilej de 
a consemna că, de la 
prima șarjă de fontă 
și pină în prezent, 
Galațiul a dat țării 
peste 81 milioane tone

de fontă. Un fluviu de 
metal, concurent al 
Dunării. La izvoarele 
acestui fluviu se află 
specialiști de care tre
buie să ne amintim, 
deși acum sint pensio
nari. Sau tocmai de 
aceea. Este vorba de 
inginerul Ion Dinu, 
lost director al uzinei, 
de maiștrii Toader 
Costiuc, Constantin 
Hulparu, Cornel Boca 
și alții. Lor li se a- 
daugă alte nume din 
rîndul celor care de-a 
lungul celor două de
cenii au avut contri
buții importante la 
bunul mers al produc
ției de fontă : ingine
rii Ștefan Banu, Niță 
lancu și Oancea Bu- 
zea, maiștrii sau prim- 
furnaliștii Costel Chi- 
rlță, Vilhelm Turk, 
Dumitru Crăciun, 
Franț Chiper, Nicolae 
Chiroșcă, Eugen Pe
pene, Ion Cimpoca, 
Traian Opaiț ș.a.

Rememoram toate 
aceste date, evocam

S-a întimplat în Oceanul Indian
Veneau din Thailanda, cu nava 

încărcată pentru Algeria. După 
ce traversaseră Oceanul Indian, 
cu cît se apropiau mai mult 
de golful Aden, pentru a intra in 
Suez, cu atit se scurta acest voiaj 
început în prima lună a primăverii 
și ajuns acum în plină vară. Era și 
motivul pentru care membrii echi
pajului cargoului românesc „Finti- 
nele” începuseră să numere zilele 
pe care le mai aveau pină să 
se întoarcă în tară, acasă, la 
familiile lor. Mai aveau de fă
cut încă un transport pentru 
care era angajată nava. Scurtarea 
timpului depindea de viteza de 
marș, de liniștea mării, de timpul 
de staționare la descărcare și în
cărcare in porturi.

Iată insă că. in dreptul Capului 
Guardafui. în plin ocean, telegra
fistul navei a recepționat un S.O.S. 
disperat. Imediat, comandantul na
vei, Dumitru Dima, a ordonat 
schimbarea direcției de marș, spre 
a se indrepta la cel care lansase
ră apelul de salvare.

In scurt timp, prin vizor, se ză
rea o ambarcațiune pescărească in 
derivă, cu apă năvălită in cală. La 
bordul ei. 24 de oameni așteptau 
de trei zile, istoviți de bătălia cu o 
furtună de gradul 9. care le rupse
se axul elicei, avariase bordul na
vei și ii impinsese pe valurile o- 
ceanului. in voia soartei.

Era O navă somaleză, Magaziile

Brăila, „oraș al salcimi- 
lor“, este întinerit acum 
de marile bulevarde măr
ginite de elegante blocuri.

— Brăila — oraș cu sal- 
cîmi ? Da, dar nu numai 
„cu salcîmi11, apreciază 
primarul municipiului, to
varășul Nicolae Spinu. 
Oricît de variate ar fi 
formele arhitectonice ale 
clădirilor pe care le ri
dicăm astăzi, ele ar fi 
lipsite parcă de „sare11 
fără o varietate a „po
doabei verzi11. Așa au a- 
părut pe bulevarde, in 
parcuri, scuaruri : moli
dul argintiu, pinul negru, 
castanul roșu, mesteacă
nul...

— O adevărată „copa- • 
cotecă11 la scară naturală 
împodobește azi Brăila. 
S-au prins aici copacii 
„adoptivi" ? 

toate aceste nume, iu 
citva timp in urmă, 
împreună cu ingi
nerul Nicolae Dumi
tru, directorul uzinei. 
Dialogul nostru se 
purta in cabina de co
mandă a uriașului 
furnal numărul 6. To
tul in jur respira si
guranță, tehnicitate 
înaltă, stăpînirea for
ței din jur. O fasci
nantă încleștare cu 
focul. Cit despre bucu
riile la zi ale furnaliș- 
tilor notăm faptul că 
pe cinci luni ale a- 
cestui an sporul de 
producție se ridică la 
242 000 tone. Iar în 
luna mai — la circa 
64 000 tone. Așadar, 
jubileul de 20 de 
ani al furnalelor gă- 
lățene află colecti
vul acestei prestigioa
se uzine in plin proces 
de autodepășire. Pen
tru că și fruntașii își 
pot depăși propriile 
succese, nu-i așa ?

Dan PLAEȘU

și coverta erau încărcate cu pește 
uscat.

Erau 24 de oameni care-și ciști- 
gau existenta din lupta cu marea.

Primul lucru pe care l-a făcut 
echipajul românesc a fost astupa; 
rea spărturii și. remorcind ambar
cațiunea. a pornit la drum, spre 
Djibuti. portul de origine al slnis- 
traților.

Dar drumul acesta de 250 de mile 
avea să fie mai lung ca niciodată. 
Pentru că. a doua zi de dimineață, 
încercînd parcă să se răzbune că-i 
fusese răpită prada, furtuna s-a 
dezlănțuit din nou. dinspre sud- 
vest, obligînd echipajul de pe „Fin- 
tinele11 să se angajeze intr-o bătă
lie crincenă. Mai intii. s-a recupe
rat parima de remorcaj și nava si
nistrată a fost adusă ..sub vint“. 
exact in bordajul cargoului „Finti- 
nele“. cu spărtura pusă la adăpost. 
Apoi.' s-a dublat legătura și s-au 
transbordat o parte din încărcătura 
pescadorului și 15 membri ai echi
pajului, ceilalți răminind să su
pravegheze remorcajul.

După patru zile, care li s-au pă
rut tuturor o veșnicie, nava „Fîn- 
tinele11, marinarii ei intrau in portul 
Djibuti, înconjurați de sentimente 
de recunoștință și admirație ale au
torităților locale, ale familiilor celor 
naufragiați, ale docherilor soma
lezi.

Georqe M1HAESCU

Lecția copacului
— Da, răspunde inter

locutorul. Dar nu întot
deauna ușor. Și asta nu 
din cauză că solul Brăilei 
ar fi neospitalier, ci din 
cauza unor păreri „înțe
penite11 in tradiție. „Aici 
nu merge decit salcimul. 
Așa a fost, așa va fi'1. În
țepenire care, Uneori, a 
provocat chiar ciocniri a- 
prinse. Și a venit apoi a- 
cea „lecție a copacului 
de tisă11. Copac înrudit cu 
viitorul. Trăiește o mie 
de ani. Poate „foșni11 ur
mașilor urmașilor noștri.

...„Lecția11 a fost simplă. 
In timpul demolării unei 
clădiri ce-și trăise de 
mult veacul, buldozeristul, 
neatent, a intrat cu lama 
intr-un copac de tisă. Nu 
prea bătrîn, de numai... 
un secol. Unii âu justifi

cat simplu acest act : 
„Cînd se construiește se 
mai și renunță la cite 
ceva11. Alții insă au rostit 
cuvinte grave : iresponsa
bilitate, dispreț pentru 
viitor... Disputa a fost a- 
prigă. Iar edilii au fost 
nevoiți să ia măsuri. Ce 
fel de măsuri să iei ca să 
recuperezi o viață de un 
veac ? In cele din urmă, 
primarul a fost obligat să 
procure „din pămint, din 
iarbă verde11 patru copaci 
de tisă. Dar nu numai 
atît. Disputa s-a extins. 
„Nu numai copac de tisă 
ne trebuie, ci și alte 
soiuri de copaci11. Și s-a 
alcătuit, cu harta viitoru
lui municipiu în față, un 
plan amănunțit de plan
tare a noilor copaci. Și, 
mai departe, s-a hotărit

Performanță
Din 1974, de cînd a terminat fa

cultatea, inginerul Nicolae Simio- 
nescu lucrează la întreprinderea de 
rulmenți din reședința județului 
Teleorman, localitate unde, de 
altfel, s-a născut și a făcut liceul. 
S-a intors, ne spunea, cu dorința 
de a fi părtaș la materializarea 
unui proces de pionierat pe aceste 
meleaguri, cunoscute pentru tradi
ția in domeniul agriculturii. Aici, 
la moderna întreprindere din 
Alexandria, s-a făcut remarcat, de 
la început, prin pasiunea pentru 
profesia aleasă, prin aplicarea per
severentă spre ceea ce înseamnă 
nou în domeniul fabricației de rul
menți, la aceasta contribuind și 
faptul că a fost încadrat in com
partimentul de proiectare tehnolo
gică. Ulterior, deși destul de tinăr. 
datorită competentei sale profesio
nale — probată cu atitea și atitea 
prilejuri —, a fost numit șeful ate
lierului de proiectare, apoi al 
serviciului de pregătire tehnologică 
a fabricației și, după aceea, șef 
secție mecano-energetic — dove
dind în plus, in toți acești ani, 
capacitate organizatorică. Indife
rent de funcția ocupată, pasiunea 
pentru îmbunătățiri și perfecțio
nări a rămas mereu aceeași. Stau 
mărturie inovațiile și raționalizări
le aplicate în întreprindere — și 
chiar în afara ei — pentru că au 
fost impuse de practică. Iată, de 
pildă, mașina de marcat electro
chimie rulmenți, realizată în pre
mieră națională aici ; a fost fabri
cată apoi și pentru alte întreprin
deri de profil din țară. Dispozitivul 
de alimentare automată la strungu
rile semiautomate multiax, care a 
condus la creșterea substanțială a 
productivității muncii, in condițiile 
îmbunătățirii calității produselor 
prelucrate : sau modernizarea
strungurilor pentru egalizarea colivi
ilor conice, cu efecte în sporirea 
eficienței economice — reprezintă, 
de asemenea, ipostaze concrete ale 
unor susținute eforturi creatoare. 
Sînt multe asemenea soluții tehnice 
care dovedesc că inginerul Nicolae 
Simionescu este un om al perfor
manței. Pe planșeta de care nu se 
desparte se pregătesc noi proiecte 
îndrăznețe.

Inginerul Simionescu ne-a ru
gat să notăm că, aici, la în
treprinderea de rulmenți din Ale
xandria. există mulți alți spe
cialiști și muncitori tineri și mai 
puțin tineri, marcați de minunata 
pasiune a lucrului bine făcut, ingi
nerii Nicolae Coman. Alexandru 
Tănase, Marian Dinu, maistrul 
Mihai Puran. muncitorul Mihai 
Tone fiind doar cîțiva dintre prin
cipalii săi colaboratori in obținerea 
rezultatelor amintite.

...De puțin timp, tînărul inginer 
Nicolae Simionescu a fost numit 
inginer-șef al întreprinderii. Făcuse 
dovada calităților necesare...

Stan ȘTEFAN

inventarierea tuturor ce
lor existenți. Cu descrie
rea amănunțită a stării 
lor de „sănătate11. Un nu
măr de 164 dintre ei au 
fost scoși din rădăcini, iar 
în locul lor au fost 
plantați alții : pe bule
varde, pe faleza nouă, a- 
devărată cale a civiliza
ției și frumosului pe ma
lul bătrînului Istru, in 
parcuri și scuaruri.

— De fapt, copacii sînt 
ca niște adevărați martori 
ai frămîntărilor noastre, 
ai strădaniei oamenilor 
spre a se prelungi cu 
fapta lor in viitor. Alături 
de edificiile noi, lumi
noase, care vor dăinui în 
veacuri, conchide prima
rul.

Laurentlu DUȚĂ

O expoziție de complexitatea ace
leia care, în sălile Muzeului de artă 
al Republicii Socialiste România, 
prezintă opera marelui artist Nicolae 
Grigorescu in contextul epocii nu 
poate fi decit un prilej in plus de 
meditație asupra caracterului și 
structurii picturii românești. Prilej 
oferit de o incitantă privire retros
pectivă : Grigorescu și contemporanii 
lui, creația grigoresciană privită în 
relațiile ei cu pictura românească și 
străină, filiațiile adinei ale acestui 
moment de culme in dezvoltarea ar
tei românești cu tot ceea ce a în
semnat apoi valoare in evoluția pic
turii noastre. Și nu intimplător acest 
popas ne este propus incepind cu 
primele săli ale Galeriei naționale, 
reamehajate in acest scop. Căci vi
zita- nu se sfirșește la capătul expo
ziției. Continuindli-și drumul dincolo 
de perimetrul ei, iubitorul de artă 
poate străbate alte spații ale picturii 
românești, constatind, de unul singur 
de data aceasta, copleșitoarea in
fluență pe care Grigorescu a avut-o 
asupra întregii concepții ulterioare 
referitoare la funcția luminii și a cu
lorii in pictură.

Spirit deschis, cunoscător avizat al 
picturii, Grigorescu aducea în epocă, 
după expresia mai vîrstnicului Aman, 
„un gen nou, care cu vremea va da 
roade fericite pentru școala româ
nească11, Cuvintele lui Aman trădea
ză, prin vibrația lor, o comuniune a- 
fectivă, echivalentă cu un elogiu. Un 
elogiu prin care recunoștea in lucră
rile lui Grigorescu un echivalent 
poetic al realităților investigate, ca
pacitatea de a minul culoarea astfel 
incit particularitățile unei lucrări sau 
alteia să impună o viziune personală 
asupra lumii. Este un adevăr pe care 
îl putem constata privind doar, la 
începutul acestei expoziții, portretul 
marelui ban Năsturel Herescu, pen
tru care lui Grigorescu i se acorda 
medalia de aur la cea de-a treia 
„Expoziție a artiștilor în viață11. Dar 
o putem constata concret privind lu
crările de început ale lui Grigorescu, 
alături de acelea ale contemporanilor 
lui : Sava Henția, Emil Volkers, Mi
hail Dan, C. I. Stăncescu, G. Tatta- 
rescu. Un coș cu struguri pictat de 
Grigorescu alături de o natură sta
tică cu tematică asemănătoare de 
Aman ne dezvăluie în primul un 
creator de viziuni lirice, cuprinzătoa
re. Suplețea, dezinvoltura cu care fo
losea culoarea il diferențiază net atit 
de înaintași, cit și de contemporani.

Expoziția organizată de „Societa
tea amicilor bellelor-arte din Româ
nia11, care se deschidea în ianuarie 

1873, a avut pentru creația lui Grigo
rescu o semnificație deosebită. Ar
tistul expunea, in această impresio
nantă retrospectivă de artă româ
nească și străină, 146 de lucrări. Deși 
erau lucrări ce aparțineau perioadei 
de formație, ele mărturiseau opoziția 
deschisă față de pictura academistă 
a epocii. Urmărind această idee, ex
poziția din sălile Muzeului de artă, 
o dată cu exemplele foarte concrete 
pe care le adaugă argumentației, ne 
demonstrează, încă o dată, că pictura 
cu adevărat valoroasă infringe 
timpul și depășește spațiul in care 
a fost creată. Asistăm parcă, în fața 
lucrărilor lui Grigorescu, prezentate 
paralel cu acelea ale lui Courbet sau 
Philippe Rousseau, la un proces de 
universalizare a picturii grigorescie- 
ne. Grigorescu, scria peste ani Cor- 
neliu Baba, „aduce suflul revoluțio
nar al școlii de la Barbizon și gustul 
pentru studiul naturii dincolo de zi
durile Academiei și atelierului. Tem
perament puternic și complex, liric 
prin firea sa, înzestrat cu o sensibi
litate care i-a permis să adapteze 
mediului și peisajului românesc idea
lizarea poetică inspirată în special de 
Corot, el rămine primul pictor român 
de circulație europeană. In sălile de 
artă franceză ale unui muzeu, pri
vind superbele exemplare ale lui 
Dupre, Diaz, Millet și mai ales Co
rot, e imposibil să nu-ți amintești cu 
mîndrie de Grigorescu și să nu ră
cnii surprins ce înrudiri de calitate și 
ce forță egală are, pus alături de 
aceștia11.

Descoperim o dată cu lucrările 
realizate de Grigorescu la Barbizon, 
în 1879—80, aspecte și semnificații 
noi, o sensibilitate nouă pusă in va
loare de felul în care și-a luminat 
paleta. Este de altfel un proces care 
începuse după 1875 cînd Grigorescu, 
fără să se fi lăsat influențat de 
exemplul picturii impresioniste, re
nunțase la tonurile întunecate, lumi- 
nindu-și substanțial gama cromatică. 
Adevărate capodopere ale picturii 
românești, lucrările realizate de Gri
gorescu în 1879 alături de mai tînărul 
Andreescu, pe care il prețuia în mod 
deosebit (dovadă binecunoscutul por
tret pe care i l-a făcut), prezentate 
acum in sălile Muzeului de artă, pun 
In vădită inferioritate creația unor 
contemporani.

Pictura autentică poartă fără îndo
ială un sigiliu al timpului. Noul se 
constituie insă și se purifică in luptă 
cu propriile sensuri, cu rutina, în 
urma unor numeroase experiențe, la 
capătul unui întreg proces de trans
punere a realității înconjurătoare în 

limbajul artelor plastice. Bătălii a- 
prige cu academismul închistat și 
dogmatic au avut loc incepind din a 
doua jumătate a secolului trecut 
pentru cucerirea unei noi libertăți de 
expresie. In numele acestei libertăți 
s-au schimbat substanțial relațiile 
dintre formă și culoare, culoare și 
spațiu, culoare și expresie, care au 
deschis noi perspective picturii mo
derne. învestite mereu cu dimensiu
nea cunoașterii lucide a tuturor a- 
cestor cuceriri, a analizei atente, lu
crările lui Grigorescu au dat mereu 
chip conștiinței relațiilor unei întregi 
națiuni cu propria ei devenire. 
Exemplară este, din acest punct de 
vedere, participarea lui Grigorescu 
ca reporter artistic, alături de Carol 
Popp de Szathmary, Sava Henția și 
G. D. Mirea, la Războiul pentru inde
pendență, participare care a presu
pus nu doar cunoaștere, nu doar pa
siune pentru aspectele constatate, ci 
în mod egal concentrare, un spirit 
activ, în continuă alertă. Spre deose
bire de unele din schițele sau acua
relele colegilor săi de breaslă, adesea 
simple fragmente de priveliști con
template aievea, la Grigorescu imagi
nile sînt în primul rind purtătoare 
ale unui fond de sensibilitate, domi
nate de pasiunea pentru culoare.

Mai ales după 1881 peisajele lui 
Grigorescu devin prilejul unui dia
log deschis cu natura, al unui dialog 
in care locul prim îl deține culoarea. 
Peisajele de pe Valea Prahovei, oa
menii intilniți și portretizați de el 
subliniază parcă mereu faptul că pe 
Grigorescu il interesa compunerea 
suprafeței pictate, exprimarea unor 
date de ordinul expresivității cro- 
fnatice cu efecte clare și percutante. 
Ecourile în timp au fost puternice și 
durabile. Și nu intimplător, la cea 
de-a treia expoziție a Societății „Ti
nerimea artistică11, lucrările lui Lu- 
chian și Petrașcu erau așezate alături 
de acelea ale lui Grigorescu. Prezen- 
tîndu-le și acum, in ultima sală a 
expoziției, organizatorii au dorit să 
sublinieze faptul că această alăturare 
â fost și rămîne simbolică pentru 
rolul de catalizator jucat de opera 
grigoresciană în evoluția picturii ro
mânești moderne. Ca și Grigorescu, 
Luchian și Petrașcu și-au aflat me
reu in natură sensul unei comunicări 
profunde cu lumea. A unei comuni
cări dominate de sonoritățile limpezi 
ale culorii care le-au prilejuit, me
reu, desigur cu alte mijloace, expri
marea unei atitudini lirice. „Prin 
marele său talent, scria Gheorghe 
Petrașcu în 1936, Nicolae Grigorescu 

va continua și desăvîrși dorința lui 
Aman de a da mișcării artistice și 
meseriei de pictor prestigiul nece
sar11.

De la Grigorescu încoace pictura 
românească a cunoscut pe multiple 
planuri o evoluție complexă, profund 
creatoare in esență și de amplă per
spectivă culturală. Drumul deschis 
de el — un drum marcat de capodo
pere inegalabile — a fost urmat de 
cei mai importanți pictori români cu 
încrederea în puterea culorii și formei 
de a contribui la înălțarea spirituală, 
la perfecționarea personalității uma
ne. Filiația cu creația grigoresciană, 
atunci cînd s-a manifestat pur și 
simplu la nivelul motivelor, a dus la 
creații minore, epigonice. Adevărul 
picturii lui Grigorescu și-a găsit insă 
ecoul în conștiința tuturor acelora 
care s-au aplecat cu atenție asupra 
ei, studiindu-i semnificațiile adinct. 
Atunci, ca și acum, lucrările acestui 
mare pictor național te îndeamnă să 
deslușești glasul original al creatoru
lui, interpretarea cu adevărat perso
nală, capabilă să dea sens artistic 
imaginii din realitate, să ridice pe 
culmile expresivității artistice speci
ficul național.

Marina PREUTU

Aspect din expoziția „Grigorescu și contemporanii săi", deschisă in sălile Muzeului de artă al Republicii Socialiste România

cinema
® Să-ți vorbesc despre mine : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30, FAVORIT (45 31 70) - 9; 11; 13; 
15; 17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• în fiecare zi mi-e dor de tine ; 
CIULEȘTI (17 55 46) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, GRADINA AURO
RA — 21
• Iacob : DOINA (16 35 38) — 17; 19.15
• Flăcări pe comori : LIRA (31 71 71) 
— 9: 11; 13: 15; 17: 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 15; 17; 19
© Temerarii de Ia scara doi : FLO
REASCA (33 29 71) - 9; 11; 13
0 Duminica in familie : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Niște băieți grozavi ; VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Rezervă la start : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Pădurea: MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Garda drapelului : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Nu e ușor cu bărbații ; DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13: 15; 17; 19, GRA
DINA MODERN (85 77 12) 20,30

O Atacul decisiv : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Incoruptibilul de la etajul XIX :
FERENTARI (80 49 85) - 15; 17; 19

teatre

• Opera Română (13 18 57): Coppelia
— 11; Nabucco — 18.
• Teatrul de Operetă (13 63 48): My 
Fair Lady — 10,30; Vinzătorul de pă
sări — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* *: 
sala Schitu Mugureanu (14 75 46) : 
Gin-Rummy — 18; Sala Grădina 
Icoanei (11 95 44): A treia țeapă — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81): Amurgul 
burghez — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Bă- 
trîna și hoțul — 19.
• Teatrul „Nottara*  (59 31 03, Sala 
Magheru): Floarea de Cactus — 18 ; 
sala Studio: La un pas de fericire

• Teatrul Național (14 71 71); Sala 
mare: Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18; sala Amfiteatru: Poves
te din Hollywood — 18; sala Ate
lier: Fata dm Anuros — 14.
• Filarmonica „George Enescu*
(15 68 75) sala Studio; Treptele afir
mării artistice* — Bogdan Nica- 
nor Florescu — pian — 10,30 ; sala 
Studio f „Treptele afirmării artistice* 
— Cristina Buga, Roxana Buga, 
Ruxandra Oancea, Raluca A- 
refta — pian — 17,30 ; Ateneul Ro
man : Concert simfonic. Ciclul „Con
certe de Mozart, Simfonii de 
Haydn și Schubert*. Dirijor 
Horia Andreescu ; Solist Ion
Voicu ~ artist al poporului — 11 ; 
Orchestra simfonică a Filar
monicii „George Enescu“ ; Ate
neul Român: „Universul artei vocale* 
Steliana Calos — mezzosoprană, 
Mihai Ungureanu — pian. Cola
borează Mihai Tănăsllă — fagot, 
Răzvan Grigorescu — chitară — 19.

— 18,30.
• Teatrul Giulești: sala Majestic 
(14 72 34): Iarna cind au murit can
gurii — 19,
• Teatru] satiric-muzical „C. Tăna
se*  (15 56 78, Grădina Boema): O sea
ră la Boema — 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
în sala Teatrului de Comedie;: Cum 
se cuceresc femeile — 18.
• Ansamblul artistic „Raosodia Ro
mână*  (13 13 00, Sala Polivalentă): 
Armonii de vară — 15; 19,30.
• Teatrul ,,Ion Creangă" (50 26 55) : 
Turandot — 10,30.
• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77, sala 
Victoria): Tigrișorui Petre — 11.
• Circul București (10 41 95): Stelele 
Circului din Moscova — 10; 15,30.
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(Urmare din pag. I)
noua majorare a pensiilor vor bene
ficia 1 352 000 persoane, cefea ce re
prezintă 97 la sută din totalul pen
sionarilor de asigurări sociale de stat 
pentru munca depusă și limită de 
vîrstă, la care se adaugă 17 400 in
valizi de război. Fondurile totale 
necesare majorării pensiilor repre
zintă 300 milioane lei pentru anul 
1988, iar la nivelul unui an — circa 
2 miliarde lei. In ce privește sec
toarele cu sisteme proprii de pensio
nare, ele vor stabili, în același spirit, 
măsurile corespunzătoare.

Ceea ce se cuvine remarcat în 
mod deosebit este faptul că prin 
aplicarea noilor măsuri de majo
rare a retribuțiilor personalului 
muncitor și a pensiilor, practic, toa
te familiile de oameni ai muncii și 
toți cei care au depus o activitate 
îndelungată in procesul de edifi
care a noii societăți pe pămîntul 
patriei vor beneficia de venituri spo
rite, înfăptuindu-se astfel una din 
prevederile importante ale Progra
mului de creștere a nivelului de trai

IAȘI : „Sărbătoarea 
teiului"

La Iași se desfășoară, în fiecare 
an, către sfirșitul lunii iunie, cînd 
teii sînt în floare, o amplă și a- 
tractivă manifestare culturală sub 
genericul „Sărbătoarea teiului". A- 
junsă la a 19-a ediție, manifestarea 
din acest an a reunit în parcul de 
cultură „Copou", sub teiul lui Emi- 
nescu, un mare număr de poeți și 
prozatori, cadre didactice, elevi și 
studenți, numeroși oameni ai mun
cii. în acest cadru, au fost relie
fate personalitatea și opera mare
lui nostru poet, printr-un recital de 
poezie susținut de membrii cena
clurilor literare ieșene, un concert 
de fanfară și două spectacole mu- 
zical-literare intitulate „Ce-ți do
resc eu tie, dulce Românie" și „E- 
minesciana", la care și-au dat con
cursul numeroși artiști profesioniști 
și amatori. (Manole Corcaci).

ALEXANDRIA : 
„Tehnium ’88"

La Alexandria s-a desfășurat 
faza județeană a concursului de

Confecții
Cine alții înfrumusețează stra

da, imbogățind-o eu imaginile 
lor, dacă nu oamenii, prin 
modul lor de a se purta și îmbră
ca ?! Poate de aceea creatorii din 
cele trei centrale ale industriei de 
confecții și tricotaje din țară — 
București, Bacău și Sibiu — s-au 
întrecut în a alege și impune, mai 
mult ca oricînd, în vestimentația 
de zi cu zi, și chiar în aceea pen
tru ocazii, țesături care să bucure 
ochiul prin varietatea coloristică. 
Poate de aceea s-au aliniat, adu- 
cîndu-și nemijlocit contribuția la 
cerințele modei actuale, care în
seamnă fugă de închistare, recurge
rea la lejeritate. Se poartă îmbi
nări de clasic și modern, se poartă 
movul puternic și galbenul clar, se 
poartă pastelul calm și roșul ado
lescenței. Se poartă toate culorile 
și combinațiile posibile de culori 
în tercoturl și mătăsuri, în țesături 
tip in și tip bumbac...

Și dacă producătorii s-au stră
duit să vină în întîmpinarea cerin
țelor model, cum stau lucrurile în 
magazinele comerțului de stat ? 
Cum sînt pregătite conducerile a- 
cestora să răspundă solicitărilor 
cumpărătorilor in plin sezon esti
val ?! Pentru a afla răspuns la în
trebările noastre, iată-ne, pentru 
început, la întreprinderea comer
cială „Romarta", care dispune de 
25 de unități, dintre care „Adam" 
și „Eva“, „Romarta copiilor", „Ro- 
marta-Central". „Lux" și „Majes
tic" sînt profilate pe confecții și 
tricotaje. Mihai Dicu, directorul a- 
cestei întreprinderi, ne asigură că 
pregătirile au început încă din 
faza de contractare subordonată 
unor riguroase testări ale pieței și 
gustului public. Fapt care a dus la 
completarea structurii sortimenta
le și a fondului de marfă prove
nit prin relația directă cu produ
cătorii. în rețeaua „Romarta" sînt 
expuse la vînzare rochii, com- 
pleuri, fuste, bluze, „o pondere 
importantă avind-o confecțiile tip 
in și tip bumbac, ușoare, lavabile, 
lesne de întreținut, asnectuoase", 
precizează interlocutorul. „Sintem 
pregătiți să Dromovăm ultimele 
noutăți de țesături din in și fap
tul că modernele cămăși produse 
de întreprinderea din Botoșani s-au 
vîndut bine e o garanție că pină 
la urmă bărbații, indiferent de 
virstă, vor aprecia moda așa cum 
este și cum se impune".

In ce privește tricotajele, maga
zinele „Romarta" dispun de un fond 
de marfă suficient. Și merită sub
liniat faptul că. de pildă, sorti
mentele livrate de întreprinderi din 
Sibiu, Hunedoara, Roman, „Tînăra 
gardă“-București au întrunit a- 
precieri favorabile. Alături de a- 
cestea s-au comercializat cu bune 
rezultate pulovere, veste, jachete, 
compleuri, îmbrăcăminte simplă 
din fire tip bumbac și lenjerie 
simplă pentru adulți, precum și 
tricotaje tip mătase in cadrul unor 

in actualul cincinal, program care 
vizează toate laturile vieții mate
riale și spirituale a întregului popor.

Este cit se poate de evident — 
și acest lucru trebuie înțeles cu cla
ritate de toți oamenii muncii — că 
măsurile de majorare a retribuțiilor 
personalului muncitor și a pensiilor 
necesită fonduri financiare impor
tante, care reprezintă un adevărat 
capitol bugetar în favoarea nivelu
lui de trai, a bunăstării, ce se cu
vine onorat — și trebuie onorat — 
printr-o muncă mereu mai spor
nică, de înaltă calitate, prin gos
podărirea cu maximă eficiență a 
mijloacelor materiale și bănești în
credințate de societate spre admi
nistrare, astfel incit fiecare colectiv 
de oameni ai muncii să-și aducă o 
contribuție tot mai mare la creș
terea avuției sociale, a venitului na
țional. Ca atare, aceste măsuri de 
ridicare a calității vieții trebuie con
solidate și întărite printr-o și mai 
amplă mobilizare a forțelor și ener
giilor creatoare ale tuturor oameni
lor muncii, pentru creșterea mai 
puternică a productivității muncii, 

creație tehnico-științifică ..Teh
nium ’88". organizat de Inspectora
tul școlar al județului Teleorman, 
în cadrul unei ample expoziții au 
fost reunite numeroase lucrări cu 
caracter tehnico-aplicativ, îndeo
sebi în domeniile electronicii și e- 
lectrotehnicii. realizate de elevi 
din liceele județului. De frumoase 
aprecieri s-au bucurat exponatele 
elevilor de la liceele „Unirea", nu
merele 1 și 2 din Turnu Măgure
le. de matematică-fizică și nr. 2 
din Alexandria, industrial Zimni- 
cea și nr. 2 din Roșiori de Vede. 
Lucrările respective ilustrează în 
mod grăitor nivelul la care se des
fășoară in școli activitatea de cer
cetare științifică, de integrare a în- 
vățămîntului cu producția. (Stan 
Ștefan).

HARGHITA : Utilizarea 
energiei sclare

In județul Harghita se depun e- 
forturi pentru punerea în valoare 
a resurselor energetice neconven

VA INFORMAM DESPRE:

și tricotaje de sezon
raioane specializate. Preocupați de 
creșterea volumului desfacerii, cît 
și de creșterea eficienței sociale, 
conducerea magazinului s-a stră
duit să creeze un cadru ambiental 
și o bună servire a cumpărătorilor. 
Mai mult, recent s-au încheiat lu
crări' de contractare pentru sec
toarele de confecții și tricotaje cu 
rezultate bune, după cum subli
niază directorul Mihai Dicu : „Con
siderăm că noua lege a contracte
lor economice va contribui în mai 
mare măsură la creșterea răspun
derii ce ne revine în calitate de 
beneficiari și de producători".

Oglinda unor permanente stră
danii și preocupări, magazinele 
„Romarta" pot oferi la ora actuală 
o diversitate de produse de la len
jeria fină la rochia de seară, de la 
compleul de toată ziua la vesti
mentația pentru munte sau mare.

Continuăm raidul nostru la I.C.L. 
„Bucur-Obor", unde directorul Spi
ridon Fuior ne asigură că există 
un fond de marfă suficient pentru 
acest sezon. „Prin scurtarea timpu
lui de circulație a mărfurilor de la 
furnizor la cumpărător, întreprin
derea noastră are contracte pentru 
un fond de marfă în proporție de 
50 la sută din totalul aprovizio
nării. Printre furnizorii de tricota
je, de pildă, sînt de men
ționat întreprinderile din Arad, 
Iași, București și altele". Și 
pentru că tot e vorba de 
tricotaje, iată ce oferă la vinzare 
marele magazin : bluze, cămăși, 
tricouri cu minecă scurtă în culori 
pastei sau viu colorate, cu croieli 
moderne, unele cu decolteuri am
ple pentru plajă. La confecții fe
mei sînt la vînzare rochii și bluze 
pentru ocazie din mătase natura
lă — și „Bega“-Timișoara s-a spe
cializat în astfel de produse de o 
deosebită calitate ; rochii din țesă
turi tip bumbac și in. drepte sau 
cu volane, cu minecă scurtă, cu de
colteu și bretele, fuste evazate din 
țesături de bumbac uni și impri
mate. pantaloni pensați de diverse 
lungimi, bluze de vară din 
țesături tip bumbac, compleuri 
de vară cu fuste lungi sau scurte, 
sacouri. rochii din in pentru femei 
gravide Tinerii beneficiază de o 
gamă variată de pantaloni din țe
sături de in și tip in pensați. gen 
bufanți, sacouri din țesături ușoa
re de vară in carouri sau uni. cos
tume la două și trei rînduri de 
nasturi, de la albul imaculat la cu
lorile foarte închise, bluzoane din 
țesături tip bumbac Cu garnituri 
din tercot. salopete din tercot pen
tru bărbați și femei, costume de 
baie. Și pentru a ne convinge de 
bogăția tricotajelor și confecțiilor 
destinate tuturor virstelor. econo
mistele Mariana Voinicu. Henriette 
Mîndrescu și Teodora Stoicescu, 
fiecare responsabilă de cite un sec
tor. ne prezintă ultimele achiziții : 
bluzoane ultramoderne produse la 
Botoșani, cămăși de la Brăila și 

pentru ridicarea continuă a nivelu
lui tehnic și calitativ al produse
lor, pentru reducerea mai substan
țială a consumurilor materiale și 
energetice, a cheltuielilor de pro
ducție — într-un cuvint, pentru 
creșterea mai accentuată a eficien
ței economice, aceasta fiind o ne
cesitate vitală pentru ca noile ma
jorări de retribuții și pensii să se 
reflecte puternic în ridicarea nive
lului de trai, material și spiritual, 
al poporului.

Fără îndoială, puternic stimulați 
de noile măsuri de creștere a veni
turilor, oamenii muncii, în cali
tate de proprietari, producători și 
beneficiari a tot ceea ce se creează 
în țara noastră, vor răspunde vi
brantelor chemări adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu printr-o 
muncă fără preget, plină de răspun
dere pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal, asigurînd astfel 
mersul ferm înainte al patriei so
cialiste pe calea progresului și civi
lizației.

ționale, respectiv a energiei termi
ce solare. Chiar dacă în zonă se 
înregistrează temperaturile cele 
mai scăzute din țară, chiar dacă 
numărul zilelor însorite dintr-un 
an este mai redus, „a pune soa
rele la treabă" nu mai este doar 
un deziderat, ci un fapt împlinit. 
Astfel, în întreprinderi, instituții, 
în unități economice ale consiliilor 
populare există în prezent 70 in
stalații solare, care funcționează, 
de regulă, din luna mai pînă în 
octombrie. Una dintre cele mai im
portante se află în Munții Har
ghitei, la altitudinea de peste 1 300 
metri, la mina Harghita, de unde 
se extrage caolinul. Ne spune in
ginerul Markoș Ladislau — respon
sabilul energetic al întreprinderii 
miniere respective : „Instalația se 
compune din 96 panouri solare. 
Orientarea și înclinația lor înles
nesc captarea razelor solare pe în
treaga durată a zilei. Ea asigură 
integral prepararea apei calde me
najere". (Nicolae Șandru).

Bîrlad. rochii și compleuri de la 
I.C.T. București, denumind țesătu
rile din care s-a confecționat bo
gata gamă sortimentală amintită, 
țesături tip in și tip bumbac cu 
nume cantabile : Lidia. Levanda, 
Genua. Zambila, Lorica. Unele viu 
colorate, izbucniri florale într-o zi 
de vară fierbinte, altele temperate 
ca o toamnă tîrzie.

Un ultim popas la tînărul maga
zin „Titan" din cartierul cu același 
pume. Viorel Spătaru, coordonatorul 
acestei unităti. ne prezintă, pe gru
pe. ultimele și cele mai noi achi
ziții la capitolul confecții-trico- 
taje. continuindu-se aici, cum tine 
să precizeze, „o aprovizionare rit
mică. cu loturi de marfă diversifi
cată și deosebită ca linie a modei, 
printre furnizorii de elită numă- 
rindu-se I.C.T. București". Practic, 
ce se găsește în magazin ? O di
versitate de confecții — costume 
din tercot tip safari, sacouri. pan
taloni și șorturi pentru munte, de 
la cămașa foarte elegantă, pentru 
ocazii, la cea sport sau la bluzo- 
nul din in tip sport. La confecții 
femei — aproape pe un etaj întreg 
— sînt expuse fuste și rochii din 
diverse tercoturi. compleuri din 
stofe subțiri și din in. pantaloni și 
bluze din țesături tip bumbac și 
din mătase artificială sau natura
lă. Printre furnizorii de confecții 
se remarcă cei din Craiova. Timi
șoara. Arad. Bacău. Baia de Arieș, 
Curtea de Argeș.

Micii cumpărători, mereu în a- 
tenția conducerii acestui magazin, 
beneficiază de pantaloni lungi din 
bumbac, tercot și in. șorturi și 
pantaloni scurți din in. rochițe din 
țesături ușoare în diverse combi
nații. bluzițe. O atenție deosebită 
s-a acordat aici aprovizionării rit
mice cu confecții din in pentru 
toate grupele de vîrstă. fiind soli
citate. după cum precizează direc
torul magazinului, „pentru rezis
tență și eleganță". Raionul de tri
cotaje dispune de mari cantități de 
rochii tricotate din fire tip bumbac, 
bluze și pulovere din fibre fine 
atît pentru bărbați, cît și pentru fe
mei. treninguri, o gamă bogată de 
ciorapi, iar pentru copii bluzițe și 
pantalonași din bumbac și polies- 
ter. „Există, conchide interlocuto
rul, mărfuri pentru toate gusturile 
și preferințele si ne bucurăm ori 
de cîte ori cumpărători din alte 
cartiere sau veniti din cine știe ce 
colt de țară ne apreciază produse
le și modul de servire".

De la factori de răspundere din 
direcția de resort a Ministerului 
Comerțului Interior aflăm că ma
gazinele comerțului de stat din în
treaga țară dispun de suficiente si 
diverse produse care să bucure pe 
orice solicitator. De altfel, este si 
rostul unui comerț așa cum ni-1 
dorim : să satisfacă și să bucure 
cumpărătorul.

Marta CUIBUȘ

Cu prilejul Zilei grănicerilor 
Republicii Socialiste România, in 
unitățile și subunitățile de grăniceri 
s-au desfășurat bogate șl variate 
activități, politico-ideologice și cultu
ral-educative vizînd mobilizarea 
tuturor militarilor la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor.

în ziua de 25 iunie, la Casa Cen
trală a Armatei a fost organizată o 
adunare festivă la care au participat 
cadre militare active și în rezervă, 
membri ai gărzilor patriotice și ai

Distincții decernate pentru locul I 
ocupat in întrecerea socialistă

în cadrul unor adunări festive, 
Cooperativei agricole de producție 
Scornicești — județul Olt, Coopera
tivei agricole de producție Bucov
— județul Prahova, Cooperativei a- 
gricole de producție „Ogorul" Pecica
— județul Arad, Cooperativei agri
cole de producție Jilava — Sec
torul agricol Ilfov. Cooperativei 
agricole de producție Petrești — 
județul Dîmbovița, Asociației econo
mice intercooperatiste pentru crește
rea păsărilor Vaslui — județul Vas
lui, Asociației economice intercoope
ratiste pentru creșterea și îngrășarea 
bovinelor Scînteia — județul Ialo
mița, Asociației economice interco
operatiste pomicole Isaccea — jude
țul Tulcea, Asociației economice in
tercooperatiste viticole Gănești — ju
dețul Mureș, și Consiliului unic agro
industrial de stat și cooperatist Scor
nicești — județul Olt, unități cărora 
recent li s-au conferit, prin Decret 
prezidențial, Ordinul „Meritul Agri
col" clasa I, le-au fost decernate 
„Steagul Roșu" și Diploma de onoa
re ale Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție pentru 
ocuparea locului I pe țară in între
cerea socialistă pe anul 1987 dintre 
unitățile cooperatiste din agricultură.

în telegramele adresate cu 
acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, participanții la adunări 
și-au exprimat, din adîncul inimilor.

CU PRIVIRE LA ȘEDINȚA ORDINARĂ A COMITETULUI
MINIȘTRILOR APĂRĂRII Al STATELOR PARTICIPANTE

LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
In prima jumătate a lunii iulie 

1988, în capitala Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — Moscova va 
avea loc ședința ordinară a Comite

Cronica‘zilei
In perioada 20—25 iunie a.c„ dr. 

Aii Loutfi, președintele Consiliului 
Consultativ (Shoura), membru al 
Secretariatului Partidului Național 
Democrat din Republica Arabă 
Egipt, a efectuat o vizită îh țara 
noastră la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Democrației, și 
Unității Socialiste.

Oaspetele egiptean a avut con
vorbiri la conducerile Marii Adunări 
Naționale, Ministerului Afacerilor 
Externe și Consiliului Național al 
F.D.U.S. Cu acest prilej, a fost evi
dențiat cursul ascendent al relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Egipt, care au la bază 
acordurile și înțelegerile convenite 
la nivel înalt. De asemenea, s-a e- 
fectuat un schimb de vederi in le
gătură cu unele probleme ale vie
ții internaționale, îndeosebi cu pri
vire la evoluția situației din Orien
tul Mijlociu.

In timpul șederii în țara noastră, 
dr. Aii Loutfi a vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din Capi
tală și din județul Brașov.

★
O delegație a Comitetului so

vietic pentru apărarea păcii, con
dusă de Igor Olegovici Gorba- 
ceov, vicepreședinte al comite
tului, artist al poporului din 
U.R.S.S., ne-a vizitat țara, în pe
rioada 20—25 iunie a.c., la invitația 
Comitetului Național pentru Apă
rarea Păcii din Republica Socialistă 
România.

Oaspeții sovietici au avut convor
biri la Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, Comitetul Național 
Român „Oamenii de știință și pa
cea", Academia de studii social-po- 
litice de pe lingă C.C. al P.C.R., 
Asociația oamenilor de artă din in
stituțiile teatrale și muzicale, Insti
tutul de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale", Asociația 
de drept internațional și relații in
ternaționale, Cbnsiliul județean Pra
hova al F.D.U.S ; au vizitat obiec
tive economice și social-culturale 
din București și județul Prahova.

★
Sîmbătă dimineața, navele ameri

cane „Tattnall" și „Paterson", care 
au efectuat o vizită in portul Con

detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, pio
nieri din cercurile „Prietenii grăni
cerilor", alți invitați.

Intr-o atmosferă de vibrantă anga
jare patriotică, participanții la adu
nare au adresat o telegramă tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandant suprem 
al Forțelor armate.

recunoștința fierbinte pentru grija 
statornică a partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, față de dezvolta
rea și modernizarea agriculturii, în
florirea multilaterală a satului ro
mânesc, pentru tot ceea ce a făcut 
și face spre binele și fericirea po
porului.

în telegrame se exprimă, totodată, 
angajamentul oamenilor muncii din 
agricultura cooperatistă, al tuturor 
locuitorilor satelor, de a acționa 
ferm pentru realizarea întregului 
complex de lucrări care să asigure 
obținerea în acest an a unor recolte 
mai înalte de pe toate suprafețele 
cultivate, pentru dezvoltarea mai pu
ternică a zootehniei, pentru înfăptui
rea programelor speciale, a obiective
lor noii revoluții agrare, pentru în
deplinirea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al XIII-Iea și Confe
rinței Naționale ale partidului, a sar
cinilor cuprinse în expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la șe
dința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 29 aprilie, sporin- 
du-și astfel contribuția lă continua 
prosperitate a patriei noastre socia
liste.

Adunări festive asemănătoare vor 
avea loc și la cooperativele agricole 
de producție Bodești — județul 
Neamț, și Ciurea — județul Iași, 
precum și la asociațiile economice 
intercooperatiste Uricani — județul 
Iași, și Gălănești — județul Suceava.

(Agerpres)

tului miniștrilor apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via.

stanța, au părăsit apele teritoriale 
românești. i

Pe timpul cît s-au aflat în țara 
noastră, membrii echipajelor au vi
zitat monumente istorice și obiec
tive cultural-artistice din munici
piul Constanța, din Capitală și de 
pe litoralul românesc al Mării 
Negre.

(Agerpres)

FOTBAL. Astă-seară în finala 
„Cupei României” : Steaua - Dinamo

Finala celei de-a 50-a ediții a „Cu
pei României" Ia fotbal va avea loc 
astă-seară, incepînd de la ora 19, pe 
stadionul „23 August" din Capitală. 
In acest meci decisiv se vor întîlni, 
după cum se știe, echipele bucu- 
reștene Steaua și Dinamo, fruntașe
le campionatului diviziei A recent 
încheiat. Cele două cunoscute forma
ții s-au mai întilnit in finala „Cu
pei" de șapte ori pînă acum, de pa
tru ori victoria revenind steliștilor 
și de trei ori dinamoviștilor. Anul

Echipa Olandei a cîștigat Campionatul european
Campionatul european de fotbal s-a 

încheiat sîmbătă la Miinchen cu vic
toria echipei Olandei, care a întrecut 
in finală cu scorul de 2—0 (1—0) for
mația U.R.S.S. Golurile au fost mar
cate de Gullit (min. 33) și Van 
Basten (min. 54).

Arbitrul francez M. Vautrot a con
dus următoarele formații : Olanda : 
Van Breukelen, R. Koeman, Van

*

HANDBAL. în Turneul internațio
nal feminin de handbal de la Bur
gas, selecționata României, prestînd 
un joc excelent, a întrecut cu sco
rul de 31—21 (16—7) reprezentativa 
Iugoslaviei. Intr-un alt meci, echipa 
Bulgariei a învins cu scorul de 
26—23 (10—11) selecționata de tine
ret a U.R.S.S.

ȘAH. • După 8 runde, în Turneul 
de la Belfort, pentru „Cupa Mon
dială" de șah, conduce marele 
maestru sovietic Elvest cu 6 puncte, 
urmat de campionul mondial Kaspa
rov (5,5 puncte), Karpov (5 puncte)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

DEMOCRATICE MADAGASCAR

Domnului DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice Madagascar

ANTANANARIVO

Cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a proclamării independenței, vă 
adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, iar poporului malgaș prieten pace, progres și prosperitate.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare statornicite 
între țările noastre se vor dezvolta tot mai mult în viitor, în folosul po
poarelor român și malgaș, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării inter
naționale.

Poporul malgaș sărbătorește la 26 
iunie împlinirea a 28 de ani de la 
proclamarea independenței națio
nale. Republica Democratică Mada
gascar este un stat insular, cu o 
suprafață de 592 000 kmp, fiind si
tuată la 400 km depărtare de Afri
ca. Teritoriul țării, cu un relief va
riat. este străbătut de un lanț de 
munți vulcanici, cu virfuri pînă la 
2 900 m. Cîmpiile cele mai rodi
toare se află pe țărmul de est al 
insulei. In subsolul țării se găsesc 
cele mai mari rezerve mondiale de 
mică și grafit, dar și importante 
zăcăminte de fier, crom, uraniu, 
petrol, cărbune, fosfați.

Denumit „insulă a comorilor", 
Madagascarul a fost supus timp 
îndelungat jafului și exploatării co
lonialiste. După 1975, o dată cu ve
nirea la conducerea țării a pre
ședintelui Didier Ratsiraka, efor
turile poporului malgaș au fost 
concentrate spre „cucerirea celei 
de-a doua independențe". A fost 
abolită puterea marelui capital, a 
început un profund proces de va
lorificare a bogățiilor țării in inte
resul național. Principalele între
prinderi străine, firmele de import 
și export, băncile au fost naționa
lizate. S-au pus bazele unei indus
trii naționale. După înfăptuirea re

tv
11.30 Lumea copiilor (parțial color)

• Telefllmoteca de ghiozdan:
Baladă pentru Măriuca“. Pro

ducție a Studioului „București4*.  
Cu: Brîndușa Hudescu, Ion Cara- 
mitru, N. N. Matei, Gelu Zaharia- 
Perșolea, Sabin Făgărășanu, Sabi
na Mușatescu. Scenariul: Călin 
Gruia, Titel Constantin eseu. Re
gia: Constantin Neagu, Titel Con- 
stantinescu. Ultimul episod.

12.30 Viața satului (color).
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color) 
15,00 închiderea programului
19,00 Fotbal: Steaua — Dinamo, fina

la „Cupei României**.
19,45 Telejurnal
20,00 Fotbal; Steaua — Dinamo, repriza 

a Ii-a

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 26 iunie, ora 20 — 29 iunie, 
ora 20. In țară: Vremea va fl în gene
ral frumoasă șl se va încălzi treptat, iar 
cerul variabil, cu înnorări mai accen
tuate în cursul după-amiezelor. Ploi 
sub formă de averse, însoțite de

trecut trofeul l-a cîștigat Steaua, 
acum doi ani Dinamo. Cine-1 va cîș- 
tiga la această ediție jubiliară? Un 
pronostic dificil, dată fiind valoarea 
foarte apropiată a celor două for
mații ilustrată în primul rînd de 
fapțtul că partidele lor directe din 
campionat s-au încheiat la egalitate.

In deschidere (de la ora 16,30), fi
nala campionatului republican de 
juniori: Dinamo București — Viito
rul Tg, Mureș.

Aerie, Rijkaard. Van Tiggelen, Wou- 
ters, Muhren, Gullit, E. Koeman, 
Vanenburg, Van Basten ; U.R.S.S. : 
Dasaev, Hidiatulin, Demianenko, Raț, 
Alenikov, Litovcenko, Savarov, Gots- 
manov, Mihailicenko, Belanov, Pro
tasov.

Au asistat peste 70 000 de spec
tatori.

etc. Rezultate tehnice: Kasparov — 
Hjartarson remiză ; Elvest — An
dersson 1—0; Sokolov — Spasski re
miză; Karpov — Beliavski 1—0; No
gueiras — Timman 0—1. • La Le
ningrad se desfășoară in aceste zile 
tradiționalul turneu feminin de șah 
„Nopțile albe". După șase runde, in 
clasament conduc Sitnikova, Leviti
na și Makropoulos (cu cîte 4,5 
puncte), urmate de Ahmilovskaia (4 
puncte), Nikolici și Jicman (cite 3,5 
puncte).

TENIS. In optimile de finală ale 
Turneului internațional de tenis de

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

formei agrare, au fost create ferme 
de stat și cooperatiste. Ramură de 
bază a economiei naționale, agri
cultura, care ocupă majoritatea 
populației apte de muncă, este su
pusă unui proces continuu de mo
dernizare, in scopul asigurării lo
cuitorilor cu produse alimentare, în 
principal orez, din producția pro
prie. Dezvoltarea politico-socială a 
țării pe o lungă perioadă de timp 
este definită în documentul progra
matic „Carta revoluției socialiste 
malgașe", adoptată în urma unui 
referendum.

In spiritul politicii sale de soli
daritate cu popoarele africane care 
au pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, poporul român ur
mărește cu interes și simpatie rea
lizările obținute de poporul malgaș 
în făurirea unei vieți noi. Intre 
Republica Socialistă România și 
Republica Democratică Madagascar 
s-au statornicit relății de prietenie 
și cooperare, care cunosc un curs 
ascendent. în acest cadru, convor
birile de la București din 1978 din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Didier Ratsiraka au 
dat un puternic impuls extinderii 
raporturilor româno-malgașe, în in
teresul reciproc, al cauzei păcii, 
securității și înțelegerii internațio
nale.

20,45 „Cîntarea României**  (color). Orna- . 
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 Ialomița

21,50 Telejurnal

LUNI, 27 IUNIE
20,00 Telejurnal.
20,25 Un amplu ți însuflețitor program 

pentru perfecționarea întregii ac
tivități

20,45 Tezaur folcloric în concert (co
lor)

21,20 Occident ’88. Documentar
21,35 Cu spirit revoluționar, cu respon

sabilitate pentru viitorul patriei. 
Promoții muncitorești, promoții de 
tineri revoluționari

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

descărcări electrice, vor cădea pe 
alocuri in zonele deluroase șl de mun
te șf 'Izolate în restul' teritoriului. V7n- 
tul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse, în 
general, între 8 și 18 grade, iar cele 
maxime între 22 și 32 grade. în Bucu
rești: Vremea va fl în general frumoa
să și se va încălzi ușor. Cerul va fi 
variabil. Condiții de ploaie de scurtă 
durată in cursul după-amiezelor. Tem
peraturile minime vor oscila intre 13 
șl 18 grade, iar cele maxime intre 28 
șl 31 grade.

Ia Clermont Ferrand (Franța), spa
niolul Jorge Aresse l-a eliminat cu 
4—6, 6—1, 6—4 pe suedezul Henrik 
Sundstrom, argentinianul Marcello 
Inguaramo a dispus cu 7—6, 6—4 de 
coechipierul său Christian Minussi, 
iar Cunha Silva (Portugalia) l-a în
trecut cu 6—1, 4—1 (abandon) pe 
Guilermo Villas (Argentina).

NATAȚIE, Desfășurat la Graz, 
meciul internațional de natație din
tre echipele Austriei și Greciei s-a 
încheiat cu scorul general de 204,5— 
177,5 puncte în favoarea gazdelor. 
Proba masculină de 50 m liber a re
venit austriacului Markus Optaril 
(24”84/100), iar proba feminină de 
100 m fluture Elsei Nikolaidou (Gre
cia) — l’04”81/100.

VOLEI. In continuarea turneului 
pe care-1 întreprinde în Japonia, 
echipa feminină de volei a U.R.S.S. 
a evoluat la Yamaguchi în compa
nia selecționatei nipone. Victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 3—2 
(13—15, 15—9, 10—15, 15—12, 15—9).

•
FOTBAL. „Cupa Poloniei" la fot

bal a fost cucerită la actuala ediție 
de echipa Lech Poznan, care a în
trecut in finală cu 4—3 (după exe
cutarea loviturilor de la 11 m) for
mația Legia Varșovia. După 90 de 
minute de joc și prelungirile regu
lamentare scorul a fost egal: 1—1.

BASCHET. Turneul internațional 
masculin de baschet de la Pecs (Un
garia) a fost cîștigat de selecționata 
secundă a U.R.S.S., care a terminat 
neînvinsă competiția. Rezultate în
registrate în ultima zi de întreceri: 
U.R.S.S. (B) — Ungaria 97—81
(48—38); Sloboda Tuzla (Iugoslavia) 
— Danemarca 83—82 (47—44).

bibi ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• PLANUL DE CONSTRUC

ȚIE A CREIERULUI ? Studierea mo
dului de formare a creierului continuă să 
preocupe cercuri de specialiști din întreaga 
lume. Neurobiologul Corey Goodman, de la 
Universitatea Stanford, din S.U.A., a 
diat sistemele nervoase embrionare 
unor insecte. Rezultatele studiilor sale 
firmă teoria, potrivit căreia, la toate 
țuitoarele, „planul de construcție" a creie
rului se află marcat in codul genetic. Omul 
de știință american a reușit să identifice 
modul in care se regăsesc și se leagă intre 
ele celulele nervoase, cît și sistemul prin 
care anumite gene dirijează acest proces 
de recunoaștere. Deși mult mai complex, 
sistemul nervos ai omului pare să se dez
volte. in linii generale, in același mod in 
care se dezvoltă celulele nervoase ale in
sectelor. Deși aflate in fază de laborator, 
rezultatele acestor cercetări, apreciază spe
cialiștii, ar putea înarma medicina cu cu

stu- 
ale 

con- 
vie-

noștințele necesare facilitării proceselor de 
regenerare a nervilor deteriorați, cit și tra
tarea unor maladii specifice virstelor a- 
vansate.

• PRIN MAGNETIZAREA CA
BLURILOR SUBMARINE. Un ongl- 
nal mijloc de verificare a stării cablurilor 
de oței a fost propus de specialiști din 
cadrul Academiei de metalurgie din Cra
covia, Polonia, informează publicația 
„Nauka i Jizni". Cablul este magnetizat, 
apoi supus examinării unui cap de măsu
rare care înregistrează neuniformitățile 
cimpului magnetic ce apar în locurile 
deteriorate. Metoda este atît de precisă și 
de sensibilă incit permite identificarea 
fisurilor oricăruia dintre nenumăratele fire 
ce intră în alcătuirea cablurilor groase.

Recent, întreprinderea „Meraster" din 
Katowice a început să producă un aparat 
bazat pe acest principiu, destinat cabluri
lor subacvatice. Aparatul poate funcționa

atît în condiții de apă dulce, cît și sărată, 
pină la adincimi de 150 metri. El se utili
zează cu precădere la verificarea stării 
cablurilor folosite la ancorarea platforme
lor maritime de foraj. Un control sistema
tic al acestora permite nu numai asigu
rarea deplinei securități a muncii, dar și 
prelungirea duratei de exploatare a cablu
rilor. De regulă, pentru orice eventuali
tate. setul de cabluri se înlocuiește o dată 
pe an. Prin practicarea unui control per
manent, pe baza noii metode. înlocuirea 
cablurilor se va face doar în funcție de 
necesități. economisindu-se astfel uriașe 
cantități de metal si de forță de muncă.

• DEFECTOSCOPIE NEDIS
TRUCTIVĂ. Afirmarea tot mai largă in 
toate ramurile industriei a noilor mate
riale — compozite, ceramice, a aliajelor de 
titan etc. — ridică o dificilă problemă atunci 
cind este vorba de realizarea unor adecva
te dispozitive de verificare nedistructivă a

calității acestora. „Din ce in ce mai frec
vent este nevoie să se obțină, fără a se 
distruge obiectul examinat, imagini care 
să permită depistarea unor eventuale de
fecte situate in profunzimea acestor ma
teriale opace din punct de vedere optic", 
notează revista franceză „Science et Vie".

Pentru aceasta există o tehnică, pe bază 
de ultrasunete, în care s-a specializat 
laboratorul de optoacustică electronică din 
cadrul Universității din Valenciennes, 
Franța. La cererea unui beneficiar, cerce
tătorii francezi au reușit să pună la punct 
un microscop acustic al cărui cap poate fi 
fixat la extremitatea brațului unui robot 
de control. Acest 
zarea,
unor defecte 
se (între 10 
tr-o zonă cu 
200 microni 
prafața.

aparat permite locali- 
definirea. apoi obținerea imaginii 

de dimensiuni foarte redu
și 100 microni) prezente in- 
o profunzime 

și 5 mm, in
cuprinsă intre 
raport cu su-

• „IMPERMEABILE" PENTRU 
MARFARE. Transporturile feroviare 
ocupă un loc important în cadrul sistemu
lui transporturilor de mărfuri din Uniunea 
Sovietică. De aceea, găsirea unor mijloace 
care să permită ca daunele provocate bu
nurilor prin deplasarea lor la distanțe 
foarte mari să fie minime se află în cen
trul atenției specialiștilor Institutului pen
tru transporturi feroviare din Moscova. 
Printre soluțiile propuse de aceștia pentru 
ca pierderile de cărbune. îngrășăminte mi
nerale, de alte substanțe minerale utile ce 
sînt transportate in vagoane deschise să se 
reducă, practic, la zero, se numără și o 
nouă emulsie sintetică. Aceasta se aplică 
peste mărfurile încărcate în vagoane, for- 
mînd o peliculă protectoare solidă. Noua 
emulsie se fabrică, in principal, din ma
teriale secundare din fabricile de prelu
crare a lemnului, mai precis din deșeuri 
lemnoase inutilizabile pină acum in indus
trie. Pelicula protejează mărfurile nu nu-

mai de curenții de aer, dar și de intempe
rii, fiind un excelent izolant. Operațiunile 
de „ambalare" a încărcăturii în pelicula 
impermeabilă se poate executa cu echipa
mente relativ simple, precizează inițiatorii 
noii metode.

• BILANȚUL EFECTELOR BE
NEFICE. Specialiști din cadrul Univer
sității din Massachusetts, S.U.A., au inven
tariat multiplele studii efectuate de-a lun
gul anilor referitoare la efectele benefice 
ale mersului pe jos. Concluziile confirmă 
faptul că acest exercițiu fizic ce nu com
portă eforturi deosebite contribuie la 
menținerea unei condiții fizice excelente. 
Mersul pe jos ameliorează funcționarea 
sistemului cardiovascular, contribuie la eli
minarea stărilor de anxietate și depresive, 
reduce nivelul colesterolului în singe și 
întîrzie procesul de osteoporoză, atrofiere a 
masei osoase ce afectează mai ales per
soanele sedentare.

DIN ORIZONTURI LE CUNOAȘTERII



PRKEDINTHE NKOLAE CEAUSESCU. FĂURIM 
ROMÂNIEI MODERNE, PROMOTORUL UNEI PSIHICI 

DE PACE SI COLABORARE IN ÎNTREAGA LUME
ARTICOLE Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

INDUSTRIA-RAMURĂ DE BAZĂ A ECONOMIEI 
ROMANEȘTI

Ziare și reviste de peste hotare reflectă, în ample articole și comen
tarii, inițiativele și acțiunile președintelui Nicolae Ceaușescu pentru edi
ficarea unei lumi a păcii, destinderii și colaborării. Sînt evidențiate, tot
odată, realizările remarcabile ale poporului român în cele peste două 
decenii de la Congresul al IX-lea al partidului.

UN OBIECTIV FUNDAMENTAL — OPRIREA 
CURSEI ÎNARMĂRILOR Șl TRECEREA 

LA DEZARMARE
Ziarul „SUDAN TIMES" publi

că un articol consacrat politicii ex
terne a României socialiste, în care 
se arată, intre altele :

Președintele Nicolae Ceaușescu 
consideră că amenințarea unui răz
boi reprezintă cea mai gravă pro
blemă a epocii noastre. Conducă
torul României subliniază că se im
pune de urgență ca toate țările să 
depună eforturi susținute și să-și 
intensifice colaborarea în scopul 
reducerii încordării internaționale 
grave, consolidării politicii de des
tindere, încurajării eforturilor în 
direcția păcii.

Republica Socialistă România 
privește cu îngrijorare actualele 
condiții internaționale și face o a- 
preciere realistă asupra acestora. 
Ca atare, a ajuns la concluzia că 
întărirea cooperării între țări și u- 
nirea eforturilor tuturor celor care 
doresc pacea, care promovează cu 
hotărîre obiectivele comune vitale 
și esențiale, cum sînt independența, 
securitatea, dezarmarea. înțelege
rea reciprocă și menținerea păcii, 
sint inevitabile și mai imperioase 
ca oricind.

Potrivit concepției președintelui 
Nicolae Ceaușescu, țările pot și tre
buie să pună capăt încordării in
ternaționale. să găsească soluții 
politice stărilor conflictuale, să 
determine promovarea unei politici 
de destindere și cooperare pe plan 
mondial.

PROPUNERI Șl DEMERSURI REALISTE 
PENTRU DESTINDERE IN EUROPA

Atenția deosebită pe care țara 
noastră o acordă instaurării unui 
climat de pace, securitate și largă 
cooperare in Europa este eviden
țiată in articolul „România și des
tinderea în Europa : propuneri și 
demersuri realiste", publicat de 
ziarul marocan „AL BAYANE".

La conferința de la Stockholm 
— relevă cotidianul — România a 
propus un amplu și constructiv 
program de măsuri menite să ducă 
la instaurarea pe continentul eu
ropean a unui climat de încredere 
și securitate.

Aceste propuneri se referă la 
renunțarea la manevrele militare 
multinaționale de-a lungul fron
tierelor dintre state. instituirea 
de-a lungul frontierelor dintre ță
rile membre ale N.A.T.O. și sta
tele participante la Tratatul de la 
Varșovia a unui culoar liber de 
arme nucleare și de alte arme de 
nimicire in masă și. în perspec
tivă, de orice armamente și forțe 
militare, cu excepția forțelor de 
ordine și pază a frontierei.

Ziarul menționează, de aseme
nea. necesitatea subliniată de 
România a desființării bazelor 
militare străine și retragerii tru
pelor staționate pe teritoriul altor 
state. Sint expuse pe larg pro
punerile privind crearea de-a 
lungul frontierelor dintre state a 
unei zone de 50—100 km in care 
să nu aibă loc manevre, depla

r 
i AGENȚIILE DE PRESA

- pe scurt
TÎRG INTERNAȚIONAL. La 

Bratislava și-a deschis porțile cea 
dg-a XX-a ediție jubiliară a Tir- 
gului internațional de chimie 
„Incheba". Participă întreprin
deri de comerț exterior de profil 
din 26 de țări. Industria chimică 
românească este reprezentată la 
tirg de întreprinderile „Danubia
na". „Electronum" și „Chimica". 
Pavilionul țării noastre a fost vi
zitat la deschidere de Peter Colotka. 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., vicepreședinte al guvernu
lui federal cehoslovac, președintele 
guvernului R.S. Slovace, care a a- 
preciat realizările chimiei româ
nești, relevind largile disponibili
tăți ale colaborării și cooperării in 
producție în acest domeniu, pre
cum și in alte ramuri.

ÎN CONSILIUL DE SECURITA
TE AL O.N.U. au avut loc consul
tări in legătură cu atacul întreprins 
recent de un comando al Africii de 
Sud impotriva Botswanei. în urma 
ședinței de consultări, președintele 
pe luna in curs al Consiliului a 
dat publicității o declarație care 
exprimă indignarea membrilor 
Consiliului de Securitate față de 
violarea flagrantă a suveranității, 
independenței și integrității terito
riale ale Botswanei. în document 
se cere Africii de Sud să se abțină 
in viitor de la comiterea oricăror 
acte de agresiune și destabilizare

Renunțarea la cursa înarmărilor 
este problema cea mai stringentă 
a momentului. Creșterea cheltuie
lilor militare a sporit spectaculos, 
depășind de mai multe ori ceea 
ce se alocă pentru dezvoltarea sec
toarelor civile.

In opinia României, a președin
telui ei, necesitatea instaurării 
păcii și dezarmării este urgentă, 
avind in vedere că amenințările la 
adresa drepturilor legitims ale po
poarelor de a trăi liber și în pace 
sporesc tot mai mult, o dată cu 
uriașele acumulări de arme.

Conștientă de pericolele ce ar 
putea decurge din continuarea a- 
cestei competiții nefirești a ar
mamentelor, România este hotări- 
tă să participe la impulsionarea 
tuturor eforturilor menite să îm
piedice o nouă catastrofă globală, 
în acest scop, ea a elaborat un 
plan coerent atît pentru dezar
marea nucleară, cit și pentru de
zarmarea convențională. Prin rea
lizarea unor măsuri de dezarmare, 
o considerabilă parte a fondurilor 
destinate cheltuielilor militare ar 
putea fi economisită și alocată 
dezvoltării, realizării bunăstării și 
prosperității tuturor popoarelor. 
Ulterior, tot ceea ce produce gin- 
direa umană trebuie pus pe deplin 
în slujba bunăstării omenirii, rea
lizării unei păci trainice.

sări și concentrări de forțe armate 
și de armamente sau alertarea 
unor importante unități ale aces
tora și în care să fie limitate for
țele armate, armamentele și acti
vitățile militare, ca un pas in di
recția stabilirii de zone demilita
rizate, înghețarea cheltuielilor 
militare ale statelor participante 
și trecerea la reducerea lor. 
sprijinirea eforturilor menite să 
creeze în diverse regiuni ale Eu
ropei zone de colaborare pașnică 
și de bună vecinătate, fără arme 
nucleare.

Și in cursul reuniunii general- 
europene de la Viena, România a 
prezentat o serie de propuneri im
portante — arată ziarul marocan. 
Sint citate propunerile avansate 
de România cu privire la organi
zarea unei conferințe asupra dez
voltării și colaborării economice și 
a cooperării in producție intre sta
tele continentului, și a unei confe
rințe asupra problemelor cooperării 
tehnico-științifice.- «

De asemenea, „Al Bayane" se 
referă la propunerile românești 
privind convocarea unei confe
rințe europene care să examineze 
situația tinerilor din statelg parti
cipante și inițierea unei reuniuni 
la nivel de experți care să anali
zeze cauzele și efectele șomajului 
și să facă propuneri menite să 
ducă la garantarea de locuri de 
muncă.

împotriva acestui stat african su
veran.

LA VIENTIANE s-au desfășurat 
lucrările plenarei lărgite a C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian. Au fost examinate pro
bleme ale dezvoltării producției a- 
gricole. în cadrul plenarei, a rostit 
o cuvintare Kaysone Phomvihane, 
secretar general al C.C. al P.P.R.L.. 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D.P. Laos.

VIZITA. Președintele Consiliului 
de Stat și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba, Fidel Castro 
Ruz, l-a primit, la Havana, pe 
primul-ministru ghanez, P. V. 
Obeng, care întreprinde o vizită 
oficială in Cuba. Au fost abordate 
aspecte ale raporturilor dintre cele 
două țări, precum și posibilitățile 
de amplificare a lor și s-a făcut o 
trecere in revistă a situației inter
naționale.

COLABORARE. La Lome — ca
pitala Republicii Togo continuă lu
crările celei de-a Xl-a Conferințe 
la nivel inalt a Comunității Eco
nomice a Statelor Vest-Africane 
(E.C.O.W.A.S.). consacrate, in prin
cipal. promovării colaborării între 
țările membre și găsirii unor căi 
de depășire a actualelor dificultăți 
economice și financiare cu care a- 
cestea sint confruntate. în cuvîntă- 
rile rostite, șefii de delegații au 
relevat necesitatea dezvoltării coo

Ziarul tunisian „LE RENOU- 
VEAU“ ilustrează intr-un articol 
procesul de dezvoltare a industriei 
românești, evidențiind ritmurile 
obținute in construcțiile de mașini, 
industria electrotehnică, și electro
nică. faptul că in prezent industria 
românească asigură cea mai mare 
parte din mașinile, utilajele si in
stalațiile necesare economiei națio
nale. Investițiile în industrie din 
decursul cincinalului actual vizea
ză. in primul rînd. dezvoltarea in
dustriei energetice și extractive, 
modernizarea structurilor de pro
ducție. continuarea dotării cu ma
șini și utilaje. Datele prezentate — 
adaugă ziarul tunisian — dovedesc 
că perioada ultimilor 22 de ani este 
cea mai fertilă in cadrul procesu
lui de afirmare a rolului industriei 
ca ramură conducătoare a econo
miei naționale.

In ultimele două decenii aproxi
mativ o treime din venitul națio
nal a fost alocat acumulării, o parte

CONCEPȚII URBANISTICE ÎNDRĂZNEȚE, 
IMPRESIONANTE REALIZĂRI EDILITARE

Referindu-se la relațiile dintre 
România și Tunisia, un alt ziar 
tunisian, „LA PRESSE". arată că 
cele două țări susțin poziții simi
lare în probleme internaționale, in 
special in ceea ce privește relații
le Nord-Sud. problema înrăutățirii 
permanente a raporturilor de 
schimb, criza datoriilor externe.

în ceea ce privește eforturile 
proprii — continuă „La Presse" — 
România a reușit în decurs de cîți- 
va ani, să reducă volumul datoriei 
sale externe, performanță cu atît 
mai remarcabilă, cu cit ea nu a a- 
fectat continuarea dezvoltării eco
nomiei românești. Acest lucru este 
ilustrat de rata creșterii venitului 
național, de sporul producției in
dustriale nete, al productivității 
muncii in industrie.

Pe alt plan — evidențiază coti
dianul tunisian — au fost realizate 
mari proiecte — metroul din Bucu
rești, conceput și realizat numai 
cu resurse românești. Canalul Du
năre — Marea Neagră, precum și 
un nou pod peste Dunăre, realizări 
tehnice și arhitecturale dintre cele 
mai îndrăznețe din lume.

Marile prefaceri pe care le cu
noaște capitala României socialiste 
sint înfățișate intr-un amolu arti
col publicat de ..LA REVUE DU 
LIBAN ET .DE L’ORIENT ARABE".

Orașul, situat pe malurile Dîm
boviței, dispune în prezent de un 
potențial productiv remarcabil, 
care îl face cea mai mare citadelă 
economică a tării. Bucureștiul este, 
totodată, o cetate a științei, cul
turii și învățămîntului, un cămin 
al artelor și creației, o metropolă 
in plin proces de modernizare și 
dezvoltare — arată revista, rele- 
vînd ponderea pe care o deține in
dustria. dominată de ramurile de 
virf. purtătoare ale progresului 
tehnic. Menționfrid că au fost con
struite mai multe platforme in
dustriale, reunind zeci de între
prinderi, revista precizează că uzi
nele bucureștene produc o largă 
gamă de utilaje și instalații de 
înaltă tehnicitate necesare econo
miei naționale sau destinate ex
portului către țări de pe toate 
continentele.

Orașul București a cunoscut. în 
special în ultimele două decenii, o 
puternică dezvoltare urbană și e- 
dilitară. Peste 500 000 din cele 
650 000 apartamente construite după 
război datează din ultimele două 

perării interafricane in vederea de
pășirii actualelor dificultăți de na
tură economică și financiară gene
rate de criza economiei mondiale, 
de starea de subdezvoltare și dato
ria externă împovărătoare.

PLENARA. La Luanda au luat 
sfirșit lucrările plenarei C.C. al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii care 
a examinat probleme privind per
fecționarea activității in domeniul 
ideologic și îndeplinirea programu
lui de dezvoltare a economiei na
ționale.

APEL. Participanții la Congresul 
Sindicatelor din domeniul servici
ilor publice și transporturi din R.F. 
Germania au adoptat un apel , adre
sat autorităților federale și regio
nale în care cer interzicerea or
ganizațiilor neofasciste și a pro
pagandei acestora.

COMPROMIS. în cadrul reuniu
nilor desfășurate la Luxemburg, 
miniștrii agriculturii din C.E.E. au 
ajuns la un compromis asupra pre
țurilor produselor agricole pentru 
sezonul 1988—1989, hotărînd ca ele 
să răminâ la nivelul actual. Pro
blema prețurilor. îndelung contro
versată, a constituit obiectul mai 
'multor ședințe-maraton ale miniș
trilor respectivi.

DECLARAȚIE. Surse ale For
ței Interimare O.N.U. în Liban 
(U.N;I.F.I.L.) au declarat că in așa- 
zisa „Armată a Libanului de Sud" 
— creată și finanțată de Israe.l — 
a fost formată o nouă unitate spe
cială, numită „Serviciul general de 
securitate" (G.S.S.). Componenții 
acesteia, militari înarmați care 
se deplasează in formațiuni de 
vehicule de teren rapide și 
transportoare de trupe blin

însemnată a investițiilor fiind des
tinată dezvoltării industriei. în ca
drul modernizării structurale a in
dustriei, o atenție deosebită s-a a- 
cordat și se acordă construcțiilor 
de mașini, ramură cu o mare forță 
de dinamizare. în ceea ce privește 
nu numai industria, ci și ansam
blul economiei, ea asigurind valo
rificarea superioară a resurselor 
materiale și a muncii sociale.

Un aspect calitativ deosebit de 
important este noua concepție pri
vind optimizarea structurii indus
triei construcțiilor de mașini, con
cepție elaborată la cel de-al IX-lea 
Congres al partidului ; este vorba 
despre consolidarea și dezvoltarea 
sectoarelor de virf. ale căror pro
duse presupun utilizarea tehnolo
giei moderne si a muncii de înaltă 
calificare, necesitînd cantități re
duse de materii prime și avind o 
mare valoare economică — se ara
tă in încheierea articolului publi
cat de ziarul tunisian.

decenii. Noua geografie a Bucureș- 
tiului cuprinde mai multe cartiere 
tinere, construite după o concepție 
arhitectonică modernă și conform 
proiectelor de amenajare riguros 
aplicate și corelate cu cele ale în
tregii țări. .Ele dispun de toate fa
cilitățile necesare confortului ur
ban — se arată In articol.

Amplul program de construcție 
de locuințe realizat în București a 
antrenat schimbări radicale in pei
sajul orașului. S-a pus accentul, 
paralel cu intensificarea construc
ției de locuințe, pe dezvoltarea do
tării edilitare a municipiului. Au 
fost croite astfel mari artere de 
circulație, au fost extinse și mo
dernizate rețeaua de canalizare și 
alimentare cu apă, rețeaua de ter- 
moficare. Au fost ridicate edificii 
social-culturale importante. Se cu
vine să ndtăm, de asemenea, alte 
amenajări, intre care aeroportul in
ternațional București-Otopeni. me
troul. pasajele rutiere.

Prima linie de metrou a fost 
inaugurată în 1979, și de atunci re
țeaua a crescut fără încetare. Con
struirea metroului a ilustrat capa
citatea industriei românești de a 
rezolva orice problemă tehnologică 
și de a realiza proiectele cele mai 
dificile.

Un alt obiectiv de anvergură, a 
cărui realizare este într-un stadiu 
avansat și care încununează acti
vitatea de construcție și amenajare 
desfășurată in capitala României, 
este noul centru politico-adminis- 
trativ. Zonă de referință a urba
nismului contemporan, noul centru 
politic și administrativ va face 
Orașul și mai -frumos, așezindu-1 
alături de marile metropole ale 
Europei — subliniază revista.

Amploarea transformărilor care 
se produc in București, fără egal 
in multe orașe mari ale lumii, este 
la fel de vizibilă in lucrările de 
amenajare a rîului Dîmbovița. Edi
lii au făcut din acest riu o oglindă 
de apă limpede, ale cărui maluri 
sint presărate cu zone de agre
ment și de distracții pentru bucu- 
reșteni.

Alte obiective în construcție sint 
chemate să răspundă mereu mai 
bine nevoilor de confort ale locui
torilor de astăzi și de miine ai Ca
pitalei, se arată in încheierea arti
colului.

(Agerpres)

date, sînt autorii mai mul
tor atacuri impotriva pozițiilor 
U.N.I.F.I.L. din zonă. soldate cu 
răniți. De asemenea, ei sint la ori
ginea repetatelor agresiuni ce au 
loc in satele libaneze.

POZIȚIE. Secretarul executiv 
permanent al Sistemului economic 
latino-american (S.E.L.A.), Carlos 
Perez del Castillo, a 'criticat, in- 
tr-o declarație făcută presei la 
Oaxaca (Mexic) — lipsa de preocu
pare de care s-a dat dovadă in ca
drul recent încheiatei reuniuni de 
la Toronto a principalelor state 
occidentale industrializate față de 
adoptarea unei soluții operative 
privind problema datoriei externe 
latino-americane. El a subliniat că 
este timpul să se treacă la acțiuni 
practice in ceea ce privește coope
rarea globală regională și să se gă
sească o soluție de rezolvare a 
acestei probleme a datoriei externe 
prin eforturi și mijloace proprii.

BIBLIOTECA DIN ALEXAN
DRIA. La 26 iunie va avea loc ce
remonia punerii pietrei fundamen
tale la replica modernă a celebrei 
biblioteci din Alexandria — una 
dintre mindriile lumii elenistice Șt 
romane. Statul egiptean, cu spriji
nul UNESCO, va încerca să refacă 
această citadelă a culturii antice, 
care adăpostea circa 700 000 de vo
lume și care, in mai multe rinduri, 
a fost distrusă de incendii.

SALVAREA VENEȚIEI și lagu
nelor sale constituie o problemă 
de primă importanță căreia guver
nul ii alocă resurse importmte, a 
declarat primul-ministru italian. 
Ciriaco de Mita, in cadrul reuniu
nii Comitetului interministerial 
pentru Veneția. El a făcut apel la 
economiști și experți și la oameni

NU-ARMELOR NUCLEARE!
Demonstrații de protest in R.F.G., Italia ți Japonia

BONN 25 (Agerpres). — Mișcarea 
vest-germană pentru pace a organi
zat o demonstrație în zona depozi
tului de muniții al S.U.A. din 
Bellersdorf, pentru a protesta împo
triva prezenței armelor nucleare pe 
teritoriul țării, informează agenția 
D.P.A. Acțiunea va dura pînă du
minică.

ROMA 25 (Agerpres). — Mișcarea 
ecologistă ..Greenpeace" a organizat 
o demonstrație de protest impotriva 
prezentei militare străine in Italia. 
Acțiunea a avut loc în apropierea 
bazei de sprijin pentru submarinele 
nucleare americane din largul coas

lucrările Comitetului O.N.U. pentru folosirea
în scopuri pașnice

■NATIUNIIÎE UNITE 25 (Ager
pres). — La New York s-au înche
iat lucrările sesiunii anuale a Co
mitetului O.N.U. pentru folosirea in 
scopuri pașnice a spațiului cosmic. 
Participanții au făcut apel la extin
derea cooperării internaționale in 
domeniul folosirii în scopuri pașni
ce a spațiului extraatmosferic. Au 
fost examinate propuneri privind 
aplicarea programului spațial al or-

Demersuri pentru convocarea unei conferințe 

internaționale de pace în Orientul Mijlociu
BELGRAD 25 (Agerpres). — La 

Belgrad s-au încheiat convorbirile 
dintre Raif Dizdarevici, președintele 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, și 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P. în centrul 
discuțiilor s-au aflat perspectivele 
soluționării crizei din Orientul Mij
lociu ■— relevă agenția Taniug — 
subliniindu-se necesitatea inițierii de 
contacte cu toate forțele din lume in
teresate în reglementarea justă și 
durabilă a situației din zonă, pe 
baza recunoașterii drepturilor legi
time ale poporului palestinian. Con
vocarea unei conferințe internațio
nale de pace în Orientul Mijlociu, 
sub auspiciile O.N.U. și cu parti
ciparea tuturor părților interesate,

Va avea loc oare un nou exod 
al materiei cenușii a Ungariei? 

Articol apărut în revista 
„Magyar Tudomany“ nr. 5/1988

Situația economică tot mai grea 
îi afectează și pe cei care lucrează 
pe tărîmul științei. Reducerea neaș
teptată a bugetului Academiei Un
gare de Științe a atras sau atrage 
după sine reducerea cu 15—20 la 
sută a subvențiilor pentru instituțiile 
academiei și cercetările fundamenta
le din țară. La aceasta se adaugă și 
inflația, care duce Ia o altă reducere 
de 20 la siită. Multe institute au 'fost 
nevoite să-și reducă efectivele. Exis
tă și o altă posibilitate : să-i ajutăm 
pe cit mai mulți din cercetătorii 
noștri să lucreze cu bursă sau cu 
contract in străinătate, chiar și in
tr-un sistem de rotație, pînă cind 
se îmbunătățesc condițiile de cerce
tare din tară. Această propunere 
trebuie studiată temeinic și detaliat.

Universitățile, institutele. între
prinderile din străinătate ii solicită 
în mod firesc pe cercetătorii, specia
liștii noștri cei mai buni. Așadar, 
dacă nu vom crea condiții corespun
zătoare pentru cei mai buni specia
liști ai noștri, aceasta poate fi sursa 
unui exod al materiei cenușii unga
re. fenomen care nu este de dorit și 
care poate aduce prejudicii tocmai

Apartheidul nu poate fi lichidat
prin operații

Declarația ministrului
PRETORIA 25 (Agerpres). — Crea

rea așa-numitului „Consiliu națio
nal" anunțat de șeful regimului sud- 
african Pieter Botha in „parlamen
tul" de la Capetown constituie un 
subterfugiu prin care autoritățile ra
siste din R.S.A. încearcă să limiteze 
lupta pentru abolirea apartheidului 
a populației africane majoritare, a 
declarat ministrul tarizănian de ex
terne. Benjamin Mkapa. Subliniind 
că aceasta este doar o măsură cos
metică destinată „îndulcirii" regimu
lui de apartheid, el a arătat că m 
realitate populația africană majorita
ră nu va beneficia de ea. Ministrul

de știință să treacă la măsuri con
crete pentru salvarea „Perlei A- 
driaticii".

PRIMIRE. Președintele Egiptu
lui, Hosni Mubarak, l-a primit 
simbătă pe ministrul japonez al 
afacerilor externe, Sosuke Uno, 
aflat in vizită Ia Cairo. Cu acest 
prilej au fost examinate proble
me referitoare la situația din 
Orientul Mijlociu, eforturile de 
pace in regiune, ca și evoluția re
lațiilor bilaterale.

ACCIDENT. Un elicopter al in
fanteriei marine americane s-a 
prăbușit în munții din nord-vestul 
insulei Shikoku. Au fost descope
rite cadavrele unui număr de pa
tru persoane care se găseau la 
bord. Ploaia și ceața deasă împie
dică găsirea celorlalți trei militari 
aflați în elicopter.

DROGURI. Poliția vest-germană 
a reușit să anihileze in regiunea 
Bavariei o rețea internațională ă 
traficanților de droguri, arestind 49 
persoane. De asemenea a fost con
fiscată o importantă cantitate de 
stupefiante in valoare de circa 3 
milioane dolari. între altele, poliția 
a descoperit 152 kg hașiș, 4 kg de 
cocaină, precum și heroină.

„FENOMENUL DE SERA". în 
primele cinci luni ale acestui an 
atmosfera Pămintului a fost mai 
caldă decit in orice altă perioadă 
comparabilă din ultimii 130 de ani 
de cind există date statistice cu 
privire la evoluția vremii. Recor
dul de temperatură medie este atri
buit de specialiști americani „efec
tului de seră" datorat poluării, tn 
general, in ultimele două decenii 
s-a constatat o creștere progresivă 
a „efectului de seră". 

telor Sardiniei — relatează agenția 
EFE.

TOKIO 25 (Agerpres). — Cu prile
jul împlinirii a 28 de ani de la sem
narea Tratatului de securitate dintre 
Japonia și S.U.A., in diferite orașe 
nipone au avut loc ample demonstra
ții de protest împotriva prezenței 
militare americane in această țară. 
Mii de locuitori au participat la de
monstrații și mitinguri Ia Tokio, 
■Sapporo și Kyoto, în cadrul cărora 
au cerut guvernului să nu permită 
introducerea de arme nucleare la ba
zele militare americane din Japonia.

a spațiului cosmic
ganizației, utilizarea surselor de 
energie nucleară în spațiu și. crearea 
unor sisteme de transport cu baza 
in spațiul cosmic. La următoarea re
uniune a Comitetului urmează să fie 
examinată o propunere în care se 
recomandă Adunării Generale a 
O.N.U. să proclame anul 1992 drept 
„An internațional al spațiului cos
mic".

inclusiv O.E.P., constituie calea cea 
mâi potrivită pentru realizarea o- 
biectivului menționat — s-a arătat 
in cadrul convorbirilor.

BONN 25 (Agerpres). — La Bonn 
s-au deschis lucrările reuniunii mi
niștrilor de externe din unele țări 
din C.E.E. și din Liga Arabă, con
sacrată analizării problemelor legate 
de activizarea dialogului dintre cele 
două grupuri de state. Lucrările au 
fost inaugurate de ministrul vest- 
german de externe, Hans-Dietrich 
Genscher, care s-a pronunțat pentru 
reglementarea pe cale negociată a 
conflictului din Orientul Mijlociu în 
cadrul unei conferințe internaționale 
în această problemă, cu participarea 
tuturor părților interesate.

în perioada pentru care conducătorii 
economiei ungare planifică etapa re
lansării. Este foarte important că 
participanții la cercetarea fundamen
tală din Ungaria să lucreze cit mai 
mult in străinătate, să se îmbogă
țească cu noi cunoștințe, metode, 
idei. Dar este la fel de important ca. 
intoreîndu-se acasă, să-și poată va
lorifica și in țarj cunoștințele obți
nute în străinătate. Dacă nu se îm
bunătățesc condițiile de cercetare 
din; țară, dacă aprecierea socială a 
cercetării, a cercetătorilor nu se 
schimbă. în următorii cinci .ani ne 
vom afla în fața unui al treilea 
exod, asemănător pierderilor din 
timpul și de după cel . de-al doilea 
război mondial, precum și după 
1956—1957.

Ce se poate face ? Ce trebuie făcut 
acum ?

1. Guvernul trebuie să-și revizu
iască politica de sprijinire a științei.

2. Academia Ungară de Științe tre
buie să introducă in domeniul cerce
tărilor aplicate sistemul de sprijin 
selectiv : să se dea mai mult celor 
care se impun in plan internațional, 
mai puțin celor mai slabi.

„cosmetice"
tanzanian de externe
tanzanian de externe a cerut țărilor 
membre ale Organizației Unității 
Africane să condamne regimul rasist 
de la Pretoria și să lupte împotriva 
politicii de apartheid.

BRAZZAVILLE 25 (Agerpres), ■_ 
Comitetele naționale antiapartheid 
din Senegal, Câte d'Ivoire și Congo 
au convenit un program de sensi
bilizare a opiniei publice impotriva 
politicii de apartheid. în încheierea 
unei reuniuni a acestor comitete 
care s-a desfășurat la Brazzaville 
s-a subliniat necesitatea intensifică
rii eforturilor tuturor statelor afri
cane in direcția eradicării politicii 
de apartheid, relevă agenția ANGOP.

Criza industriei siderurgice din țările 
Pieței comune

Se anunță noi concedieri
LUXEMBURG 25 (Agerpres). - In 

industria siderurgică a Pieței comu
ne, care se confruntă cu o gravă cri
ză. vor fi suprimate noi locuri de 
muncă. După cum a anunțat Comi
sia executivă a C.E.E., citată de a- 
genția EFE, în următorii trei ani 
in industria comunitară de oțel vor 
fi suprimate alte 55 000 locuri de 
muncă. Cel mai afectate vor fi Spa
nia și Italia. In Spania, numai in 
precedenții doi ani au fost deja con
cediat! 13 500 muncitori oțelari.

Consecințele secetei în S.U.A.
In 30 de state ale 

S.U.A. a fost decretată 
stare excepțională da
torită secetei neobiș
nuite care s-a abătut 
asupra lor. Pentru a- 
nalizarea situației 
create, la Chicago s-a 
desfășurat intilnirea 
guvernatorilor din 10 
state americane cele 
mai afectate de sece
tă, la care a luat parte 
și ministrul american 
a! agriculturii. Ri
chard Lyng. Ei au 
subliniat că în Dakota 
de Nord, de exemplu, 
70 la sută din recoltă 
este pierdută, iar în

alte state sute de fer
me mici și mijlocii vor 
rămine fără recoltă. 
Expertii apreciază că 
din cauza secetei re
colta de griu de pri
măvară din Statele 
Unite se va reduce in 
acest an aproximativ 
la jumătate fată de 
anul trecut. Cit pri
vește producția de 
griu roșu, aceasta va 
fi in acest an cu 40— 
60 la sută mai mică 
decit cea de anul tre
cut, chiar dacă in pe
rioada următoare vor 
cădea precipitații a- 
bundente.

Convorbiri intre
conducătorii de partid 
și de stat ai R. P. Polone 

și R. D. Germane
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — La 

Wroclaw a avut loc o intilnire intre 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al. P.M.U.P., președintele Con
siliului de Stat al R.P. Polone, și 
Erich Honecker, secretar genera] al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane. 
Au fost examinate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor bilaterale și 
unele aspecte ale actualității inter
naționale, transmit agențiile P.A.P. 
și A.D.N.

Sesiunea Comitetului 
Permanent 

al Adunării Naționale 
a Poporului Chinez

BEIJING 25 (Agerpres). — La Bei
jing au inceput simbătă lucrările se
siunii Comitetului Permanent al A- 
dunării Naționale a Poporului Chi
nez — relatează agenția China Nouă. 
Pe agenda sesiunii figurează exami
narea unui raport al Ministerului de 
Finanțe cu privire la situația defini
tivă a veniturilor și cheltuielilor pe 
anul 1987, precum și a unor proiecte 
legislative privind diferite sectoare 
de activitate.

„Luna de solidaritate cu 
lupta poporului coreean44 

Marea adunare populară 
. de la Phenian

PHENIAN 25 (Agerpres). — O 
mare adunare populară și o demon
strație, cu participarea a peste 100 000 
de persoane, a avut loc la Phenian, 
cu prilejul marcării in R.P.D, Co
reeană a „Lunii de solidaritate cu 
lupta poporului coreean" — transmi
te agenția A.C.T.C. La adunare a 
luat cuvintul Kang Hi Won,, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.C., președintele Comitetului 
Popular municipal Phenian, care 
evidențiind eforturile permanente 
ale R.P.D. Coreene pentru realizarea 
destinderii și eliminarea factorilor 
de confruntare din Peninsula Coreea, 
a subliniat necesitatea retragerii tru
pelor străine și' a armelor de distru
gere in masă de pe teritoriul sud- 
coreean, a participării la un amplu 
dialog al partidelor, grupărilor și 
personalităților din Nordul și Sudul 
Coreei, in vederea creării atmosferei 
necesare pentru înfăptuirea reunifi- 
cării pașnice a țării.

Simpozion asupra problemei 
reunificării naționale 

a Coreei
PHENIAN' 25 (Agerpres). — Un 

simpozion asupra problemei reuniți-, 
cării naționale .a Coreei s-a desfășu
rat la, Phenian, cu participarea a nu
meroși oameni politici, profesori, 
ziariști, studenți. Participanții.— re-’ 
lateăză, agenția A.C.T.C, — s-au re-, 
ferit, in intervențiile. lor, la necesi
tatea înfăptuirii noilor orientări pri
vind reunifjcarea patriei, conținute 
in propunerile recente avansate de 
președintele Kim Ir Sen.

Guvernul nicaraguan 
hotărît să continue 

dialogul de pace
MANAGUA 25 (Agerpres). — Șe

ful Statului Major al Armatei Popu
lare Sandiniste din Nicaragua, ge
neral maior Joaquin Cuadra Lacayo, 
a reafirmat dispoziția guvernului ni
caraguan de a continua dialogul de 
pace cu elementele „contras", in 
scopul încetării ostilităților și reali
zării procesului de reconciliere na
țională — transmite agenția A.N.N. 
El a precizat că, pină in prezent, 
forțele „contras" nu au răspuns pro
punerii guvernului sandinist de a se 
relua negocierile întrerupte recent la 
Managua.

ROMA 25 (Agerpres). — Noua fază 
a crizei cu care se confruntă indus
tria siderurgică a Italiei a dus, pină 
în prezent, la concedierea a 9 945 de 
muncitori, informează agenția ANSA.

PARIS 25 (Agerpres). — în luna 
mai anul acesta numărul șomerilor 
din Franța a crescut cu peste 20 000. 
Potrivit statisticilor oficiale, in pre
zent numărul celor in căutarea unui 
loc de muncă se ridică la 2 559 000 de 
persoane, ceea ce reprezintă 10,4 la 
sută din totalul populației active a 
țării.

Pe de altă parte, ca 
urmare a secetei, ni
velul apelor in multe 
riuri a scăzut foarte 
mult. Astfel, fluviul 
Mississippi — cel mai 
mare din S.U.A. — a 
atins cel mai redus 
nivel înregistrat din 
1872. Aproximativ o 
mie de șlepuri și am
barcațiuni sint blocate 
de-a lungul țărmuri
lor acestui fluviu. 
După oprirea naviga
ției, in zona orașu
lui Memphis s-a for
mat o coloană de am
barcațiuni cu o lungi
me de mai multi kilo
metri.
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