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PRODUCȚIA FIZICA, EXPORTUL
-îndeplinite exemplar!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Situăm din nou in atenție pro
blemele realizării integrale a pla
nului la producția fizică — preocu
pare prioritară a c'olectivelor de
oameni ai muncii, a organelor și
organizațiilor de partid. în le
gătură
cu
aceasta,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în expunerea
la ședința comună a Consiliului
Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Națio
nal al Agriculturii, aprecia că, în perioada care a
trecut din acest an, deși, s-au obținut importante spo
ruri de producție, totuși realizările sint sub prevede
rile planului și sub posibilitățile economiei. Așa cum
preciza secretarul general al partidului, este necesar
ca, trăgîndu-se toate concluziile și analizîndu-se te
meinic, critic și autocritic, activitatea din această pe

rioadă, să se stabilească măsurile
corespunzătoare în vederea lichi
dării neajunsurilor, a creării con
dițiilor necesare pentru realizarea
sarcinilor de plan.
in continuarea anchetei-sondoj
întreprinse
de
redacție
(vezi
„Scînteia" din 9 iulie a.c.), pre
zentăm răspunsul unor factori de
răspundere din cadrul comitetelor județene de partid
SiJceava și Mureș la următoarele întrebări :
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a efectuat o vizită de lucru în unități agricole
din județul Constanța

< Ce măsuri au fost luate pentru recuperarea rveintfrziată a restanțelor la producția fizică în unitățile
indlustriale din județ ?

2. Cu ce probleme se confruntă întreprinderile din
județ și curn se acționează pentru soluționarea tor ?

Măsuri eficiente, care
trebuie aplicate ferm pină la capăt!
suceava:

1. Menționez, mai întîi, că la mul
te produse prevederile -de plan
au fost îndeplinite și chiar depă
șite. Astfel, au fost obținute su
plimentar 7 320 tone pirită. 97 tone
plumb, 72 tone zinc și 249 tone cupru
în concentrate, 27 982 M Wh energie
electrică, mobilier din lemn in va
loare de peste 12 milioane lei, 383
tone PFL, 15 713 mc cherestea și al
tele. Totuși, sint sortimente la care
planul nu a fost realizat, printre
care: fibre celulozice, detergenți,
prefabricate din beton armat, celu
loză. hirtie, confecții din cartoane,
încălțăminte, obiecte de sticlărie me
naj etc. Restanțele Înregistrate se
datorează, desigur, și unor neajun
suri proprii ale unităților din județ,
in special în ce privește organizarea
producției și a muncii. Totodată,
unele unități și-au creat singure
greutăți în desfășurarea proceselor

de producție prin depășirea unor
consumuri specifice. Așa, de exem
plu, deși pe ansamblul industriei
județului s-au economisit 273 tone
metal. 2 899 MWh enengie electrică
și 80(1 mc lemn, unele unități, prin
tre care întreprinderea „Electrocentrale", întreprinderea de sticlărie
menaj, întreprinderea de materiale
de construcții, au depășit consumu
rile.
Principala cauză a nerealizării pla
nului la sortimentele amintite o
constituie insă lipsa unor materii
prime și materiale, furnizorii avind
foarte mari restanțe în onorarea
contractelor încheiate. Desigur, am
încercat să suplinim neajunsurile
din aprovizionare printr-o serie de
măsuri tehnice și organizatorice. Co
mitetul județean de partid a anali
zat la fața locului, împreună cu
organizațiile de partid și conduce

rile colective ale unităților respe,
tive, modul in care a fost realiz;
fiecare produs în parte. Am aco
dat prioritate produselor restant
stabilindu-se sarcini concrete de rt
cuperare a răminerilor în urmă r
echipe, brigăzi și schimburi, precui
și grafice zilnice de urmărire
producției. Totodată, am organiz:
schimburi de experiență la Comb
natul de fibre.
celuloză și hirti
întreprinderea de materiale de cor
strucții, Combinatul de prelucrai
a lemnului. Centrala electrotermii
Suceava, întreprinderea de covoai
plușate din Șiret, tocmai pentru
se asigura mobilizarea tuturor rt
surselor disponibile și realizare
ritrhică a producției fizice la toa'
sortimentele. Asemenea schimbu
de experiență urmează să aibă Ic
și în alte unități economice di
municipiul Suceava, orașele Fălt
ceni și Gura Humorului. Au fo
trimiși, de asemenea, delegați spi
ciali la furnizorii care au restant
față de întreprinderile sucevene, ssolicitat sprijinul centralelor ir
(Continuare in pag. a IH-a)

Știința - puternic factor al progresului
economico - social al patriei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, a efectuat, în cursul dimineții de simbătă, o vizitâ
de lucru in unități agricole din consilii unice agroindustriale
de stat și cooperatiste ale județului Constanța.
Dialogul secretarului general al
partidului cu lucrătorii ogoarelor
constănțene a prilejuit o analiză
cuprinzătoare a modului în care
se acționează în această perioadă
de vîrf a activității din agricultu
ră pentru strîngerea și depozitarea,
intr-un timp cît mai scurt și fără
pierderi, a cerealelor păioase, în
deosebi a griului, executarea la
termenele optime a lucrărilor de
întreținere a celorlalte culturi de
cea mai mare importanță în apro
vizionarea populației cu produse
agroali men tare, pentru realizarea
producțiilor vegetale și animaliere
stabilite pentru acest an, a obiec
tivelor și sarcinilor noii revoluții
agrare.
în același timp, au fost exami
nate aspecte importante privind
aplicarea programului de sistema
tizare teritorială și, în cadrul aces
tuia, organizarea judicioasă a con
siliilor unice agroindustriale, dez
voltarea lor continuă, crearea de
centre agroindustriale
puternice,
care să concentreze unități agri
cole de stat și cooperatiste, indus

triale, ale micii industrii, să dis
pună de o rețea modernă de in
stituții școlare, de ocrotire a sănă
tății, de servicii către populație,
oferind astfel condiții cit mai bune
de muncă și de viață tuturor lo
cuitorilor.
Imaginea cîmpurilor dobrogene
în această dimineață de iulie este
impresionantă, profund reprezen
tativă pentru marile bătălii desfă
șurate în anii glorioși ai
Epocii
Nicolae Ceaușescu în vederea în
făptuirii noii revoluții agrare în
România. Grija permanentă a se
cretarului general al
partidului
pentru buna organizare a muncii,
pentru aplicarea tehnologiilor ști
ințifice celor mai înaintate, marile
investiții alocate de stat — județul
Constanța dispunînd astăzi de un
puternic sistem de .irigații — dau
roadele așteptate.
Primul punct înscris pe itinera
rul acestei noi vizite de lucru a
fost COMUNA COBADIN,
care, în anii de după Congresul al
IX-lea al partidului, a cunoscut,

asemenea tuturor localităților țării,
însemnate prefaceri în planul vie
ții materiale și spirituale. Cobadinul de astăzi se prezintă ca o lo
calitate care ilustrează grăitor po
litica partidului și statului'' nostru
de dezvoltare armonioasă, de mo
dernizare a tuturor orașelor și sa
telor patriei.
La coborîrea din elicopter, pe
un teren din vecinătatea comunei,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
întîmpinat de tovarășii Mihai
Marina, prim-secretar al Comite
tului județean Constanța al P.C.R.,
Gheorghe David, ministrul agri
culturii, de reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-au fost prezentate date și cifre
semnificative privind dezvoltarea
agriculturii județului
Constanța,
realizările din acest an ale oame
nilor muncii din consiliul unic
agroindustrial de stat și coopera
tist, din întreprinderea agricolă de'
stat și. cooperativa agricolă de pro
ducție Cobadin, ale căror recolte
au sporit an de an. S-a sub
liniat că,
datorită
sprijinului
substanțial pe care oamenii mun
cii din acest mare bazin agricol
al țării l-au primit din
partea
partidului și statului, personal a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în
ultimii ani
ponderea județului
Constanța în producția de cereale

a țării a sporit substanțial, în pe
rioada actualului cincinal ritmul
mediu anual de creștere a produc
ției agricole pe județ fiind de 5—6
la sută. Aproape 80 la sută din
suprafața arabilă este în prezent
amenajată pentru irigații, urmînd
ca aceste suprafețe să fie extin
se. Au crescut în mod corespun
zător și producțiile animaliere, ju
dețul Constanța deținind o bună
experiență, mai ales în ceea ce
privește creșterea ovinelor, în pre
zent accentul punîndu-se pe îm
bunătățirea raselor, întinerirea efectiveior și modernizarea ferme
lor zootehnice. De asemenea, baza
tehnico-materială a agriculturii a
cunoscut o dezvoltare continuă, dublîndu-se numărul utilajelor și
mașinilor agricole din dotarea uni
tăților de stat
și
cooperatiste.
Secretarului general a! partidului
i-au fost prezentate, de asemenea,
date privind folosirea fondului
funciar, structura suprafețelor cul
tivate și producțiile medii ce se
obțin în această zonă în care grîul,
porumbul, soia și floarea-soarelui
reprezintă culturi cu o pondere
însemnată.
Un loc important în cadrul dia
logului secretarului general al
partidului cu factorii de răs
pundere prezenți a fost acordat

(Continuare în pag. a V-a)

Cea mai fertilă perioadă din is
toria modernă a României, inau
gurată in urmă cu 23 de ani de
Congresul al IX-lea al partidului,
marchează o etapă în care știința
a înregistrat progrese fără prece
dent, contribuind nemijlocit, ca
importantă forță de producție, la
mersul înainte al societății.
Dacă astăzi
putem afirma cu
tărie că civilizația nouă, socialistă
este una a științei și a progresului
tehnologic, aceasta se datorează in
tuiției și gindirii revoluționare ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care
a conferit activității de cercetare
științifică un statut ferm și res
ponsabil cum n-a avut niciodată
în trecut, in ciuda numeroaselor și
memorabilelor personalități care
au făcut pionierat în multe do
menii ale științei și tehnicii.
Dacă astăzi cei ce lucrează pe
marele front al cercetării științifi
ce pot raporta, cu probe elocven
te, în față partidului și a poporu
lui, că roadele muncii lor se re
găsesc in dezvoltarea complexă si
modernizarea industriei,
agricul
turii. a tuturor sectoarelor vieții
economice și sociale, în sute și
sute de miliarde de lei producție
fizică, in produse cu competitivi
tate ridicată, cu care România se
afirmă in schimbul internațional
de valori, in noile obiective de in
vestiții — mereu mai bine orien
tate spre dezvoltare intensivă și
creștere calitativă — toate acestea
se datorează în cel mai înalt grad
vibrantelor convingeri nutrite de
conducătorul partidului și statului
cu privire la puterile, resorturile
firești și îndatoririle
științei in
făurirea socialismului și comunis
mului în patria noastră.
La temelia prefacerilor structu
rale petrecute, în ultimii 23 de ani,
in toate domeniile activității eco
nomice, sociale și politice, cu o
uriașă forță înrîuritoare asupra
întregii dezvoltări multilaterale a
patriei, se situează strategia parti
dului privind transformarea știin
ței, a cercetării științifice și teh

nologice proprii intr-o
autentică
forță de
producție — izvor ele
avuție națională, pirghie esențială
a dezvoltării multilaterale a tării,
temei și instrument de neinlocuit
atît în elaborarea, cît și în trans
punerea in viață a
Programului
partidului de făurire a societății
socialiste multilateral
dezvoltate

Z^"1965

1988

23 DE ANI
DE LA
CONGRESUL AL IX-LEA
AL PARTIDULUI
și de înaintare a României spre
comunism. „România — arăta se
cretarul general al partidului —
edificind pe pămintul său o socie
tate nouă — societatea socialistă
— acționează in mod susținui pen
tru dezvoltarea științei și tehnicii,
pentru promovarea acestora in
toate ramurile producției materia
le și ale întregii vieți
sociale".
Rostite în 1965, aceste memorabile
cuvinte și-au reconfirmat mereu
actualitatea cu prilejul congrese
lor și conferințelor naționale ale
partidului, al congreselor științei
și invățămîntului, al plenarelor
Comitetului Central, ,al numeroa
selor întîlniri de lucru ale secre
tarului general al partidului. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu.

cu cei ce muncesc pe tărimul cer
cetării științifice. Spiritul
acelor
cuvinte animă documentele cardi
nale ale politicii generale a partid
dului. ce se constituie in tot atitea documente fundamentale ale
politicii sale în domeniul științei :
programele-directivă
ale cerce
tării, precum și in domeniul ener
giei pe perioada 1981—1990 și in
perspectiva anului 2000 — prime
le de acest fel in întreaga poli
tică a tării — programul științei
și tehnologiei pe cel de-al 8-lea
cincinal și pe perioada de per
spectivă, aprobat de Congresul al
XlII-lea.
întreaga activitate de cercetare
științifică din România a fost re
organizată după criterii de inte
grare in profilul unor
activități
productive fundamentale, corespun
zător cerințelor economiei niiționale.
Astfel, la nivelul
tării I a fost
creată o rețea de institute și cen
tre de cercetare specializate, sub
ordonată unor institute
centrale
tie cercetări sau ministere econo
mice. Acestea vizează
domeniile
chimiei, fizicii, construcției de
mașini, metalurgiei, electrotehnicii,
energeticii etc.
A devenit definitorie pentru în
treaga activitate de cercetare ști
ințifică din
(ara noastră, după
Congresul al IX-lea al partidului,
promovarea fermă a principiului
fundamental ai legăturii structu
rale dintre invățămînt, cercetare și
producție, ilustrată și de rolul pe
care il are Consiliul Național al
Științei și Invățămîntului, în frun
tea căruia se află tovarășa acade
mician
doctor
inginer
Elena
Ceaușescu, savant de largă recu
noaștere internațională. Reunind,
conform unei concepții unitare,
studiul și creația într-o formulă
organizatorică cuprinzătoare, acest
organism îmbină forțele cele mai
active ale societății, păstrîndu-le
intr-o permanentă legătură cu
(Continuare in pag. a Il-a)
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SISTEMATIZAREA Șl MODERNIZAREA LOCALITĂȚILOR -

PARTE INTEGRANTĂ A DEZVOLTĂRII SOCIALISTE A ȚĂRII
i glumă, locuitorii comunei Corloca'lităte de deal aflată la cițîkilometri de Cimpina. spun că ți
ul nu este declt... cartierul indus■1 al comunei lor. Adevărul este
centrul, ca și multe din străzile
■Bale îți lasă impresia că te afli
■-tm orășel : un bulevard, tăiat
pfi și mărginit de tei umbroși și
fumați, de trotuare eu plăci Mo
ale, un frumos parc, in mijlocul
uia 9e află un monument destinat
stirfi memoriei eroilor originari
airt. căzuți îți războiul de indeiderUță, ca și în cele două războaie1
ndirfle. blocuri de locuințe cu două
ie și magazine spațioase la parun irumos și modern cămin citi-,
al. rfispensar. o școală generală,
lă grădinițe, un muzeu in curs de
enajar». Impresia de urban peră și dacă pătrunzi pe străzile laale. Cane frumoase, solide, ma.joitea cu etaj, concepute in stil spec.
- Comuna, așa cum o vedeți asi, ne spune președintele consiliupopulac. Gheorghe Lancu, este retatul acțiunii de sistematizare in-,
ută cu circa zece ani in urmă,
iigur. există legi in acest sens,
plasarea construcțiilor,
regimul
de Înălțime s-au făcut în con-forate cu schița de sistematizare,
îoscute de aetățeni, pentru că. nu
dată, am discutat despre oa in
mările populare, in întrlnirile cu
mtații. in
sesiunile consiliului
iular. Am beweficiat, de asemenea.
asistența de specialitate
și de
ijinul secției de profil a județuDar ceea ce aș dori să rețineți
e faptul ca tot ce s-a făcut pină
un pentru ca sistematizarea să
■ină realitate nu ar fi fost posilără sprijinul populației. Sintem
așezare de constructori. Rar lotor care să nu se priceapă, nu la
a, ci la mai toate meseriile legate
realizarea unui edificiu. Cei mai
ilți sint capabili să ridice o casă,
la temelie, pină la acoperiș, sint
același timp și zidari, și dulgheri,
timpfert. Și instalatori. Fină și coi, avînd în casă unelte de tot fe, se deprind de mici cu minuirea
striei și a rindeiei. (Aveam să am mai tirziu că însuși primarul
e un asemenea meșter policalifi.). Datorită miîndlor de aur ale
menilor, muncii lor depuse cu draste față de comunăț fondurile alo:e de stat și contribuția popuiei au fost folosite cu cea mai
ire chibzuință, și-eu sporit cu
lit valoarea : toate
construcțiile
it realizate în regie proprie, cu
■țele noastre.
Unitățile economice de pe raza co
mei poartă și ele același specific,
construcții : o cărfcnidărie. un
ter. o secție de cioplit piatră, re
nt înființată, o secție de construc, „antrepriza" primăriei, și care
alizează edificiile de interes ob5Se. Deocamdată, valoarea produc.■i locale este de numai 26 milioane
lei pe an. Dar ea va crește, pen1 că există intenția de a dezvolta
otehnia în ferme de ovine și por
te. acestea din urmă pentru realirea de purcei ce urmează să fie
nduți populației in vederea încherii Contractelor cu statul.
Așezarea numără peste 4 600 de lolitori și aproâpe 1 600 de gospoirii, deci tot atitea familii. Dintre

acestea, circa 1 '300 locuiesc în case
noi sau modernizate. Și nu numai
pe dinafară, de ochii lumii. De prin
1976 nu se mai construiesc decit case
cu un etaj și chiar cu două : sint
vreo 600 pină acum. Majoritatea au

in toamnă, va fi predat locatarilor.
Apartamente eu două și trei camere,
spațioase și bine împărțite, cu nimic
deosebite de cele de la oraș. La par
ter — un restaurant cu terasă. Fi
nisaj impecabil, timplărie lucrată și

0 comună în plină
ascensiune urbanistică

instalație de apă și canalizare, deci
beneficiază de instalații sanitare in
terioare. multe au și garaj, pentru
că există peste 300 de posesori de
autoturisme.
Se construiește după
proiecte tip. dar nu... stereotip ; fie
care casă are ceva distinct. Un amă
nunt care nu ține neapărat de siste
matizare. ci mai curind de nivelul
exigențelor de azi ale locuitorilor,
de schimbarea concepției lor despre
civilizație : nu mai există acele ca
mere nelocuite, în care gospodina
aduna ce avea mai de 1 preț, restul
familiei îngrămădindu-se
intr-una
sau două încăperi. Acum, toate ca
merele sînt folosite.
Cu aceeași grijă sînt construite, și
blocurile. Împreună cu Florea Po
pescu, șeful echipei de constructori
a consiliului popular, urcăm îh blo
cul ce tocmai se construiește și care,

montată îngrijit. „Lucrăm pentru
noi, pentru comună, ne explică șeful
de echipă. Ne vom intîlni zilnic cu
locatarii și dorim ca ei să fie pe de
plin mulțumiți. Și, apoi, nu ne lasă
conștiința de meseriași să lucrăm ne
glijent. Și tata a fost constructor, iar
copiii mei, deși incă miei, nu găsesc
jucării mai frumoase decit uneltele
mele de-acasă. Sintem o echipă Uni
tă. sintem mindri că, din 1979 în
coace. muncim pentru înflorirea co
munei, ta fond a vieții noastre, a
tuturor.
Notați că Marcel Burlea,
Constantin Daseălu, Nicolae Chesoiu,
Gogu Gavrilescu, Ion Nedelcu și
ceilalți au muncit cu drag la toate
cîte ne înconjoară și au schimbat
atit de mult înfățișarea comunei, că
nivelul condițiilor noastre de viață
ne apropie tot mai mult de cele de
la Oraș".

COMUNIȘTII IN PRIMELE RlNDURI,

ÎN LOCURILE HOTĂRlTOARE ALE PRODUCȚIEI
Dacă anumite Coinciden
te pot face ca un nume să
devină renume, atunci nu
mele inginerului comunist
Gheorghe Făltineanu re
prezintă unul din cazurile
ideale ale unei asemenea
situații. Pentru că munca
acestui om. al cărui nume
împrumută pe cel al falni
cului arbore al pădurilor
noastre — paltinii] — este
destinată, de mai bine de
30 de ani. ocrotirii si rege
nerării pădurii. Dar nu
printr-un joc al intîmplării. Ci printr-un destin
construit, zi de zi. pas cu
pas. cu perseverentă. Abia
ieșit din oopilărie — o co
pilărie petrecută sub poa
lele munților acoperiți de
păduri falnice, la Curtea
de Argeș — deși învățase
foarte bine si profesorii îl
sfătuiseră să meargă la
liceu, a Început, e cursă
lungă pen*ru a învăța «ști
ința de a ocroti pădurea".
Si ea nu a fost deloc ușoa
ră. Prima etapă a fost
școala profesională silvică
Rimnieu Vîloea.
timp de
trei ani. A doua — care a
pus definitiv temelie desti
nului — cea
de
mun
citor silvic, tinip de 10 arii.
Ia ocolul din
Curtea de
Argeș. 6 etapă care l-a le
gat pentru
totdeauna de
drumul ales în viată. Pen
tru că în această perioadă
a absolvit liceul, a învățat
cam se crește o generație
de pădure și a participat
la plantarea ei. Și cind
„generația" a început să se
inalțe, să stea bine înfiptă
in propriîle-i rădăcini, cum
se spune, tinărul muncitor
silvic s-a hotărît să des
chidă pentru a doua oară
porțile învățăturii. A Între
rupt munca de „creștere a
pădurii" și s-a înscris la
școala tehnică de maiștri.
După terminarea aces
teia. a urmat o scurtă pe
rioadă de in toarcere la
producție. Rezultatele mun
citorului
silvic,
devemt
maistru silvic. se înscriu acum si mai apăsat m para
metrii lucrului bine făcut,
ai muncii de calitate. O
dată, vizitindu-i pepiniera
unde lucra, ministrul de re
sort și-a exprimat dorința
să-1 etittoască pe „inginerul
pepinierei". Nimeni nu i-a
spus că maistrul Păltineanu nu e inginer. Și. după
ce l-a cunoscut, după ce au
stat de vorbă, ministrul i-a
spus la plecare i „Te feli

cit. tovarășe
inginer. Cu (Vîrful Ciortea). în ce pri nerații de pădure, s-au
oameni ca dumneata putem vește economia ocolului, bazat si se bazează si pe
fi siguri că pădurea se află inginerul Făltineanu e... aportul
acestor
organe
pe miini bune".
doctor. (Nu este exclus, de din
comunele
Peri sâni,
Boișoara. Racovita și Ureaoi".
$1 cind această scurtă
dizCrtatie economică pă
rea încheiată, doar ce-1
auzim pe comunistul Păl
tineanu spunjnd : „Dacă
as putea să mă ocup măcar
pină in anul 2010 de rea
lizarea prevederilor stu
diului de regenerare a pă
durii! Ar fi a doua gene
rație de pădure căreia i-as
da drumul în viață". Pen
tru el, pentru toți comu
niștii de aici, cerința ex
primată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului,
Întâlnirea cu ministrul, altfel, ca într-o bună zi la Consfătuirea de lucru cu
mai ales că unii colegi să-și dea și doctoratul in activul și cadrele de bază
începuseră să-i spună me economia forestieră). Acti din domeniile muncii orga
reu „tovarășe inginer", a vitatea ocolului este con nizatorice de partid și poligrăbit drumul spre cea centrată in jurul realizării tico-ideok>gioe de a fi me
de-a treia etapă a deve a două categorii de pro reu in primele rînduri, aco
nirii sale ca om total ai grame prioritare. Prima lo upde e mai greu, acolo
pădurii :
prezentarea
la categorie are in vedere unde se hotărăște soarta
examenul de admitere la pădurea : programele prio producției, are acoperirea
facultatea de silvicultură ritare vizează
menține faptelor. Este „combustibi
din Brașov. Dacă a reușit? rea
suprafeței
fondului lul" de cursă lungă al mun
Se putea altfel 1 Se putea forestier, asigurarea unu: cii și vieții lor. Părticica
ca unul dintre cei mai regim rațional de tăieri, lor, de loc modestă, la pro
buhi elevi ai școlii de reimpădurirea suprafețelor gresul multilateral al pa
maiștri silvici să nu reu despădurite și a golurilor triei. De altfel, partea ce
șească ?
neregenerate, introducerea revine anului 1988 din stra
în -cei cinci ani de stu de specii valoroase și re tegia globală de regenerare
denție la Facultatea de sil pede crescătoare pentru ri a pădurii, pe 30 de ani, in
vicultură din Brașov s-a dicarea productivității pă ginerul Gheorghe Păltinea
numărat
mereu
printre durilor. A doua categorie nu și tovarășii lui de mun
virfuri. Mai în glumă, mal de programe prioritare are că au și atacat-o și încă cu
in serios,
colegii îl spu- in vedere dezvoltarea albi- ■cele mai bune rezultate.
La plecarea din Ocolul
neau că este
..paltinul", năritului și sericiculturii,
adică virfitl. promoției lor. amenajarea pajiștilor, re silvic Cornetu am aflat
Si o dată cu t.ewninarea coltarea fructelor de pădu două fapte care se lea
facultății a început, la re și ă plantelor medici gă — cum nu se poate
Ocolul silvie Cornetu din nale și aromate, obținerea mai bine — între ele. Pri
județul Viloea. cea de-a de rășini și creșterea efec ma se referea la aprecie
rea unui control efectuat
patra
etapă a destinului tivelor de vinat.
său — aceea de „proprie
Tntrebindu-1 pe ingine asupra activității ocolului
tar". cum ii place să spu rul Păltineanu cum se a- de aici : „S-a demarat ex
la
realizarea
nă. al pădurii.
sigură îndeplinirea
aces ceptional
programe
în
ca programului de regene
Ocolul
silvie
Cornetu tor
rare
a
pădurii.
Felicităm
din cadrul Inspectoratului drul ocolului silvic CorSilvic județean Vjlcen este netu, răspunsul e limpede colectivul acestui ocol."
cel mai mare ocol din ca
izvoarele
munților : A doua, de-a dreptul sur
țară. Administrează și gos „Bine. Anul trecut ne-am prinzătoare. Pe biroul in
podărește o suprafață de indepllhit planul la toți ginerului am citit titlul de
Pe
primele pe coperta unui manuscris
33 517 ha pădure și 3 997 indicatorii.
ha pășuni. Pădurile lui fac șase luni din acest an la de carte de reportaje ce
parte din Carpații Sudici, fel. Dar v-as ruga să no urmează a fi prezentată
ocupind versanții dinspre tați Că meritul nu este pentru tipărire, cu titlul
Olt ai munților Lotrului și numai al nostru. Avem pe provizoriu „Eu Sint frate
Făgărașului. Ca lecția de teritoriul comunelor din cu pădurea". Autor: Gheor
geografie să fie completă, raza ocolului Cornetu or ghe Păltineanu.
trebuie să spunem că teri gane de partid si de stat
O metaforă care. în ca
toriul Ocolului silvic Cor care înțeleg in mod supe
netu este cuprins intre alti rior misiunea pădurii. Ac zul, de fată, nu mai ane
tudinea de 380 m (conflu țiunile de Împădurire, care nevoie de tălmăcire.
ența Oltului cu Lotrul) și în cazul ocolului nostru
altitudinea
de 2 425 m vizează creșterea unei ge Constantin PRIESCU

Înveți toată viața

ca să muncești bine
toată viața

„în regie proprie" nu înseamnă
însă doar munca edhipei celor 22 de
meșteri mari, ci întreaga activitate a
obștii. Sistematizarea, adică ridica
rea gradului de civilizație și confort
al locuitorilor, s-a aflat in centrul atenției locuitorilor, fără ca primăria
să stăruie prea mult cu explicațiile
și îndemnurile. Ba, mai mult, cetă
țenii înșiși au dorit ca lucrurile să
avanseze mai repede. Iar propune
rile au fost însoțite, totdeauna.' de
o soluție gospodărească bine gindilâ
și de sprijinul în muncă necesar. La
început, unele detalii din schița de
sistematizare li s-au părut bizare.
„Blocuri in comună ? se mirau oa
menii. Doar nu sintem la oraș !“..
Dar n-a trecut mult și chiar cei ce
se mirau s-au dovedit grăbiți să se
treacă mai curind Ia treaba. Iar do
rința de rapidă transformare, de tre
cere la un mod de viață asemănător
celui de la oraș s-a concretizat in
contribuția în bani și muncă a cetă
țenilor : in 1978 s-a dat în folosință
centrala termică ce furniza căldură
școlii, dispensarului.
altor unități
din preajmă ; m 1981 a fost predat
„la cheie", primul bloc de locuințe
pentru specialiștii comunei, iar un
an mai tirziu — al doilea ; in 1983
a urmat dispensarul si lucrările de
extindere, de fapt o dublarș a școlii
generale, care are acum 16 săli de
clasă, laborator, atelier ; cel mai
rodnic an a fost 1986 : s-a renovat
vechiul cămin cultural, astfel incit,
prin dotările necesare, poate primi
turnee teatrale, sala are 350 de locuri
și o foarte bună acustică. Și tot in
acel an s-a finalizat o veche dorință
a locuitorilor — realizarea monu
mentului eroilor. Au urmat, firește,
parcul din jur, celelalte lucrări.
Acum se află pe punctul de a se amenaja un muzeu al comunei, iar
alte obiective se vor adăuga : spori
rea debitului din conductele de ali
mentare cu apă potabilă, diferite lu
crări de înfrumusețare. Spiritul gos
podăresc al unor cetățeni ca Nicolae
Ivan, Steri e Șerban. Ion Ivan, Ion
Gheorghe și mulți alții pune in fața
consiliului popular noi propuneri vi
zând continuarea procesului de siste
matizare a comunei, sporirea puterii
ei economice. Din această strmsă
conlucrare dintre locuitori și primă
rie s-au născut toate cite fac din
comuna Cornu o așezare rurală cu
înfățișare de oraș, in care se trăiește
ca la oraș.

Rodica $ERBAN

CRAIOVA : în acest an :
3 800 de noi apartamente
In municipiul Craiova și in ce
lelalte localități doljene, in acest
an urmează să fie date in folo
sință peste 3 800 de apartamente.
Concomitent, edilii, constructorii și
proiectanții și-au concentrat efor
turile și in direcția finalizării zo
nelor centrale ale cartierelor de
locuințe. Așa cum ne spunea in
ginerul Ion Neagu, directorul in
stitutului județean de proiectări,
in aceste zile prinde contur final
zona centrală a unuia dintre cele
mai moderne cartiere de locuințe
din Craiova — „Dezrobirii-Rovine".
care numără peste 41XJ0 de apar
tamente in blocuri pină Ia 8 ni
veluri. majoritatea cu instalații so
lare pentru prepararea apei mena
jere. Aici s-au deschis noi maga
zine moderne și diverse unități
prestatoare de servicii, se amena
jează spațiile verzi și mobilierul
urban. în zona centrală a cartie
rului s-a rezervat un spațiu adec
vat pentru construirea unui cine
matograf. (Nieoiae Băbălău).

SEBEȘ : Complex
meșteșugăresc modern
în orașul Sebeș a fost dat în fo
losință un mare complex meșteșu
găresc, în cadrul căruia își desfă
șoară activitatea unități de repa
rai frigidere, de croitorie, bijute
rie, ceasornicărie, artizanat, opti
că medicală. Modernul complex de
unități prestatoare de servicii răs
punde solicitărilor cetățenilor care
locuiesc intr-un nou cartier al ora
șului. (Ștefan Dinică).

FĂLTICENI : UN NOU

Șl FRUMOS CARTIER
In ultimii ani, zona centrală a
orașului Fălticeni a fost transfor
mată din temelii, tn locul vechilor
case de odinioară au apărut
moderne și elegante blocuri de
locuințe, construite în armonie
cu natura Înconjurătoare, ceea ce
conferă ..orașului dintre livezi" o
personalitate distinctă intre locali
tățile urbane din nordul Moldovei,
în prezent, constructorii lucrează
la un nou ansamblu de locuințe.
Prinde astfel contur un nou și fru
mos cartier al orașului, c.reîndu-se
condiții de viață moderne pentru
un număr tot mai mare de oameni
ai muncii. (Sava Bcjinariu).

Știința - puternic factor al progresului
economico - social al patriei
(Urmare din pag. I)

realitatea, cu sarcinile și obiectivele
dezvoltării
economice și sociale.
Promovarea fermă a acestei orien
tări a determinat creșterea con
tinuă a rolului științei în construc
ția socialistă a țării noastre. In
ultimii 2(1 de ani, numărul perso
nalului muncitor in sfera cerce(ării-dezvoltării a crescut de 5 ori,
fondurile fixe aferente — de 11
ori, iar cheltuielile curente in acest domeniu — de peste 14 ori.
Toate acestea au permis, ca in
prezent, să obținem in toate do
meniile cercetării științifice și teh
nologice — cu precădere in dome
nii de vîrf, precum chimia, fizica
laserilor. fizica atomică, biologia,
matematica, genetica, medicina, energetica
neconvențională, infor
matica, microelectronica, optoelec
tronica, telecomunicațiile, tehnici
le aerospațiale și altele — rezul
tate originale de excepție, o în
semnată parte din acestea consti
tuind priorități românești de pres
tigiu unanim confirmate și re
cunoscute de comunitatea științifi
că internațională, comparabile ca
valoare teoretică și eficiență prac
tică cu soluțiile, rezolvările și dez
voltările teoretice și aplicative de
virf pe plan mondial.
în același timp, rezultatele de
netăgăduit ne îndreptățesc să alirmăm că cercetarea științifică și
dezvoltarea tehnologică au contri
buit substanțial, in ultimele două
decenii, la progresul rapid al eco
nomiei noastre socialiste.
Indus
tria in primul rind. ca și agricul
tura beneficiază pe o scară tot mai
largă de realizările științei, punind
La atelierul „prototipuri"
—
spune
inginerul-șef
Bucur Constantinescu —
se fac încercări pentru re
alizarea
modelelor func
ționale (înainte de proto
tip), se încearcă prototipu
rile și produsele seria zero
— motoare, subansambie.
Există standuri speciale
pentru testare la priza de
putere a
echipamentelor
de injecție, a subansamble!or importante, există o
cameră frigorifică pentru
determinarea
calității de
„pornire la rece" ; de asernenea,
aparatură
de
măsură si control pentru
diverse probe funcționale
(de exemplu zgomot exte
rior-interior. vibrații etc..),
sint tot lelul de probe fa
cultative si obligatorii fără
de care nu se pot atinge
cotele exigențelor inter
naționale. De aici s-au
lansat și tractoarele din
„generația a treia !“ „Nu.
nu trebuie vorbit numai
despre ele, opina inginerulșef Constantinescu. Ar fi o
imagine trlntâ. Important
este că in această genera
ție. incorporată intr-o fa
milie mare. unită, subli.nlațl vă rog unită, se re
găsesc
toate
căutările
noastre din ultimii ani,
toate eforturile, ambiția
noastră de a răspunde ce
rințelor de ultimă oră. de
a fi competitivi cu repre
zentative
industrii con
structoare de mașini din
lume". „S-a lucrat in foc
continuu — completează
lăcătuș Alexandru Buzea.
S-au făcut modificări, ve
rificări la prizele de pute
re. de frine hidraulice,
multi dintre noi uem ex
periența unor ani în care
am fost detașați la diferi
te service-uri în Franța,
Canada. Iran. Danemarca,
Elveția. Iugoslavia... Știm
ce important este ca spe
cialiștii de
pretutindeni
să-și dea verdictul asupra
calităților deosebite ale
tractoarelor
românești".
„Intr-adevăr — confirmă și
montatorul Teodor Nenciu
— am fost mereu cu gindul la întîlnirea acestei
ultime generații de trac
toare cu exigentele piețe
lor externe. Oricum, are
altă linie, alt capotai, con
fort imbunătătit... Ă fost
un efort special. începînd
cu proiectarea și fabrica
rea dispozitivelor și scule
lor necesare atelierelor de
prototipuri (acum lucrindu-se cu utilaje de serie),
pină la detalii de finisare.
Este o împlinire deosebită
la care am semnat noi
toți. Toți lucrătorii între
prinderii «Tractorul» —
Brașov".
Un adevărat oraș Indus
trial. O citadelă. Cea mai
mare întreprindere brașoveanâ. întreprinderea cu
cea mai mare pondere în
economia
județului
(ca
valoare a producției-marfă). O firmă cunoscută în
lume
—
întreprinderea
„Tractorul" Brașov, care,
de-a lungul a patru dece
nii si-a desfăcut produse
le în peste 80 de piețe ex
terne. care a lansat pină
în momentul de fată 40 de
tipuri de bază de tractoa
re în peste 360 de varian

La întreprinderea „Tractorul" din Brașov

la rîndul lor noi probleme, din ca
in ce mai complexe, în fața cer
cetării și proiectării.
Cercetarea

1965 - 1988

\

23 DE ANI
DE LA
CONGRESUL AL IX-LEA
AL PARTIDULUI
științifică proprie este astăzi im
plicată direct in înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare a bazei
proprii de materii prime și ener
getice. in reducerea consumurilor
specifice și valorificarea superi
oară a resurselor, sporirea expor
turilor și diminuarea importurilor,
în creșterea productivității muncii,
în înfăptuirea programelor de per
fecționare a organizării și moder
nizare a producției, acțiune menită
să contribuie la creșterea eficien
tei economice în toate domeniile de
activitate.
Refertadu-se la caracterul revo-

te
constructive :
care,
acum, la mijlocul anului
1986. propune peste 50 de
produse, evenimentul fiind,
fără îndoială, tractorul din
generația a treia... Și. in
dimineața
documentării
noastre, cind și Brașovul
era sub arșiță, iar în fata
clubului muncitoresc fru
moasa fintină arteziană se
străduia să aducă o oare
care briză — vești impor
tante au Început șă circule
ca fulgerul la fabrica de
tractoare industriale pen
tru lucrări in construcții si
îmbunătățiri funciare, la
secțiile de motoare, la sec
ția de montai general pen
tru tractoare pe roti, la
sculărie,
la
turnătoriet'ontă specială, la turnâtorie-fontă. la agregate si
mașini unelte, la prototi
puri...: peste tot. S-a primit
într-adevăr vestea aștep
tată de la Londra: tractoa
rele din generația a treia
participă la Royal Show —
una dintre marile mani-

luționar al etapei pe care o par
curgem, la necesitatea perfecțio
nării permanente a relațiilor socia
le, ceea ce presupune și valorifi
carea superioară a posibilităților
pe care le oferă întreg ansamblul
de organe și organisme ale siste
mului democratic, secretarul general al partidului sublinia, în expunerea la ședința Comitetului Folitic
Executiv
al
al
C.C.
P.C.R. din 29 aprilie, că se
impune cu necesitate, in mod
obiectiv,
_
__
____
asumarea
de
către
întregul front științific al creației
tehnice și tehnologice românești a
unor responsabilități in cnnJjnuaU
creștere. Așădar, cergsțaîea -știi-n- 7
țifică este chemată să-și .facă -și mai puternic simțită contribuția ’la‘‘-i
elaborarea strategiilor si planurilor
de dezvoltare a țării, la înfăptui
rea lor, la fundamentarea decigfi-i.,
lor și conducerea vieții pc'nnomiew-- sociale. Se conturează astfel un
cadru de participare mai puterni
că a organelor și orgarrisrrrelor ști
ințifice, începînd cu ComitetOF Na-"
țional pentru Știință și Tehnologie/
la elaborarea planurilor și progra
melor de dezvoltare a patriei. Este
in aceasta, o dată mai mult. în
țelesul adine al Îndemnului, parti
dului, al secretarului său general
de a se realiza o implicate pro
fundă, revoluționară, responsabilă ■
și creatoare a științei cu întreaga
activitate de conducere a econo
miei. In ultimă instanță, ta această .
cerință se regăsesc înseși întreaga
semnificație, dimensiunea reală a
ceea ce de mai bine de două dece
nii numim „știința — forță de pro
ducție".

lizat
însă
prototipurile
pentru „generația a treia".
S-a construit un prim lot
de 30 de tractoare, iar din
luna mai ax. au intrat
in fabricația de serie. Date
tehnice ? Cuprinde cinci
puteri, fiecare cu variante
le respective, (cu tracțiune
Pe două roti, cu tracțiune
dublă). Dar... e bine să-și
spună părerea și directo
rul tehnic al uzinei, dr.
ing.
Stelîan
Bontescu».
«Da. ușor de făcut acum
în două vorbe o sînteiă.
Totuși, acesta este ritmul,
trebuie să recunoaștem, acesta este „filmul" .muncii
noastre : eforturi, căutări,
proiecte, prototipuri, lan
sări. La tractoarele cu du
blă tracțiune — ca sft amintim datele tehnice ale
..generației a treia" — există și posibilitatea echi
pării cu diferențial autodeblocabîl, roțile din față
acțîonind fiecare indepen
dent după duritatea tere
nului. Echipamentele sînt

A treia generație
din marea familie
a tractoarelor
românești
festări expoziționale inter
naționale și confirmarea
de la Horsens (Danemar
ca) — de asemenea, prezen
ta acestui produs-eveniment la celebrul Institut
de omologare Internaționa
lă. «De cîte ori
primim
vreo medalie la vreun tirg
internațional, sau, mă rog,
avem un succes de presti
giu — se confensa Matei
Marin, secretarul comite
tului de partid al întreprin
derii — ne întoarcem cu
gindul, cu vreo 40 de ani
in urmă. Din decembrie
1946 și pină în ’80. mode
lele „generației intîi" de
tractoare românești erau
(ca să numesc mașinile re
prezentative. de perfor
manță) — U 450. U 530,
U 650. Din 1980 s-au lan
sat cele din „generația a
doua" ;
dintre
vedete
U 452. U 532. U 552. U 642.
Ușor de sărit acum peste
Rni. Atunci insă s-a dove
dit că anume soluții con
structive au dat posibilita
te tractoarelor din „gene
rația a doua" să devină
multifuncționale. S-a redus
consumul de combustibil,
a crescut autonomia de
funcționalitate, au început
să fie echipate cu cabine...;
s-a dovedit deci, o dată
mai mult, iscusința cerce
tătorilor de la Institutul de
proiectări și cercetări ști
ințifice pentru tractoare
grele Brașov, a construc
torilor din uzină. Din tri
mestrul IV 1987 s-au rea-

multifuncționale. priza de
putere dublă față de cele
lalte. cu economie în regim
normal de utilizare. Exact
ca un alergător de cursă
lungă care-și dozează for
țele. Cit privește gama de
puteri — de la 45 la 70 cp;
„70“ fiind un tractor nou !
Avem o muncă in foc con
tinuu, tot timpul căutăm,
cercetăm.
experimentăm.
Cind cursa ajunge la final
însă, nu putem să nu ‘ ne
gindim la primul tractor
românesc, la acel IAR-22
intrat in fabricație la 26
decembrie 1946 și conside
rat „o mare biruință a teh
nicii românești" — în mai
1947. Acel IAR-22 vopsit
galben închis care trebuia
să răspundă cerințelor tot
mai complexe ale agricul
turii țării. în primul rind.
Vă aduceți aminte de acel
film documentar in care
erau secvențe cu IAR-urile
22 la lucru ? Adică, mun
citorii uzinei instruiau ță
ranii, cooperatorii din co
muna Hărman, care pri
meau cu ovații sosirea ce
lor dinții tractoare ! Pen
tru că este o realitate, po
trivit orientării fundamen
tale a politicii partidului,
indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu:
mai ales după cel de-al
IX-lea Congres producția
de tractoare a crescut și s-a
dezvoltat tocmai pentru a
asigura un inalt grad de
mecanizare in agricultură.
Așa cum. pentru mecani

Maieu RADU
zarea lucrărilor agricole pe
terenurile grele și în pan
tă. pentru exploatarea ra
țională a pădurilor, pentru
lucrările pe șantierele hidroeentralelor sau la hi
droameliorații
—
s-au
creat tractoarele pe senile.
S-a inițiat atunci un vast
program de dezvoltare și
diversificare a producției
de tractoare. întregul co
lectiv angajîndu-se în în
făptuirea prevederilor do
cumentelor
programatice
ale celui de-al IX-lea Con
gres ; de atunci, repet. în
treprinderea inscriindu-se
într-un dinamic proces de
producție, intr-un remar
cabil progres. Imediat după
1965 au intrat în fabricație
de serie 445 DT-DTE, 550
DT-DTE. S-SM SV-445,
S 1500 LS... alte și alte
tipuri, cunoscutele modele
U 500 din „generația a
doua"... Adică o producție
suplă, diversificată potrivit
cerințelor economiei națio
nale și exigențelor par
tenerilor
externi...
Nu
vom uita niciodată însă...
IAR 22 1»
Un succes de prestigiu
al 'constructorilor de trac
toare brașoveni, evenimen
tul nr. 1 al uzinei, un re
marcabil moment pentru
industria constructoare de
mașini 1 Nimic nu-i sim
plu insă — vorba interlo
cutorilor noștri. Chiar dacă
planul la producția-marfă
a fost realizat pe sase luni
cu anume depășiri, chiar
dacă, investițiile și produc
tivitatea au fost îndeplini
te. zilnic apar probleme
care ard. care trebuie nea
părat rezolvate. Să nu ui
tăm că 60 la sută din lu
crătorii uzinei sint tineri
uteciști. că intr-adevăr po
licalificarea este in atenția
tuturor, că permanent tre
buie întreținut un dialog
util, eficient, cu sutele de
furnizori de materii prime
și materiale, de subansamble ; că „noul" trebuie me
reu impulsionat și adus in
linia intîi. Cit privește ge
nerația a treia de tractoa
re — aceasta înseamnă, de
fapt, un succes al tractoa
relor românești — familie
unită, marcă de prestigiu.
Le vedem pe șantierele
noastre de construcții. Ie
urmărim în toate anotim
purile agriculturii româ
nești. le-am văzut la lucru
în jungla ceyloneră. in pă
durile de esență rară ale
Nigeriei. în fermele fran-,
ceze. in plantațiile de
cauciuc ale Indiei, în Coas
ta de Fildeș...
Frumpgse
sint. opiniile , notatș in
„Cartea de aur" a între
prinderii. de fapt, apre
cierile unor parteneri ex
terni, Dintre ele. citam
doar una : „Uzina dțn
România indică, pentru o
funcționare normală, ca
după fiecare două mii de
ore de lucru, tractorului
să i se facă o revizie ge
nerală. Ei bine, eu am ajuns cu tractorul, dumnea
voastră la aproape 6 009 de
ore de lucru -fărămici e
problemă. O construcție
excelentă.
11
recomand
peste tot".

Smaranda OTEANU

un nou lot de tractoare este pregătit pentru expediere la beneficiari

Foto : E. Dichiseanu
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ACUM, ÎN CAMPANIA AGRICOLA,
toate lucrările sînt importante.
toate lucrările sint urgente
: Combinele sînt dirijate
operativ în lanurile coapte
>T miKlUUUU 'MJ1TJMÎ ' •

teleorman

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii

: Bine poate fi

si trebuie să
1
Principalele forțe mecanice și uma
ne din agricultura județului Teleor
man sint concentrate. în această peri
oadă la secerișul griului, temperatu
rile caniculare din ultimele zile gră
bind coacerea lanurilor. Practic, pină
ieri dimineață, recolta a fost strînsă
de pe 33 320 hectare, ceea ce repre
zintă 28 la sută din suprafața culti
vată. Mai avansate sînt- unitățile din
consiliile agroindustriale Nanov, Vi
dele, Orbească, Turnu Măgurele.
în zorii dimineții, cele 11 combine
de la C.A.P. Smîrdioasa au intrat în
lanurile unei sole de 140 hectare aparținînd fermei nr. 3. Am rămas la
acest punct de lucru mai multe ore
și trebuie să spunem că, spre lauda
lor, mecanizatorii Ilie Cojoacă, Paraschiv Stancu, Ioan Nechifor, Flo
rian Ivancea și ceilalți colegi de
muncă, în condițiile unor temperaturi
neobișnuit de mari, își făceau dato
ria cu pricepere
și
hărnicie.
Inginerul-șef al cooperativei, Nicu
Paul, ca și primarul comunei, Ion

Sîrbu, după ce parcurg mai mțilți
zeci de metri în urma combinelor, nu
își ascund satisfacția pentru faptul
că nu rămin pe cimp spice sau boa
be. Aici, la Smîrdioasa, recolta de
griu a fost pusă la adăpost pe aproape jumătate din cele 575 hectare
cultivate. Explicația realizării unor
viteze bune.de lucru o regăsim, așa
cum spuneam, în hărnicia mecaniza
torilor, dar și în grija pentru asigu
rarea în cîmp a tot ceea ce este ne
cesar pentru funcționarea neîntre
ruptă a combinelor.
Pe ansamblul județului, suprafața
de pe care a mai rămas de strîns
griul este mare, situație ce impune
buna organizare a muncii și mai ales
folosirea la capacitate a mijloacelor
mecanice. Or, într-o serie de uni
tăți agricole se constată unele nea
junsuri care influențează atingerea
unor viteze superioare la seceriș. La
cooperativa agricolă de producție Peretu, de pildă, în două zile, un nu
măr de nouă combine au staționat

in unitățile agricole ‘din consiliul agroindustrial Lovrin, județul Timiș, rit
mul secerișului atinge acum cote foarte apropiate de nivelurile maxime stabilite

mai multe ore datorită unor defec
țiuni. A treia zi, alte patru combine
au luat drumul spre secția de me
canizare pentru a li se executa ope
rații de sudură.
Desigur, o altă
condiție pentru
punerea la adăpost în cel mai scurt
timp a întregii producții o consti
tuie folosirea la capacitate a mijloa
celor de transport și organizarea temeinică a activității la bazele de
recepție. Din acest ultim punct de
vedere, evidențiem modul cum se
desfășoară munca, în trei schimburi,
la baza de recepție din zona consi
liului agroindustrial Smîrdioasa. Aici,
au fost amenajate 15 puncte de des
cărcare, ceea ce face ca mijloacele

în săptămîna care se încheie. în
județul Bistrița-Năsăud au fost zile
de vară autentică. Ca atare, s-a lu
crat și se lucrează mai cu seamă la
recoltarea Orzului. Organizarea bună
a lucrului, prezența în cimp a spe
cialiștilor, dimensionarea corectă a
forțelor mecanice au făcut ca pînă
in seara zilei de 8 iulie din cele
5 000 hectare cultivate să fie sece
rate 4 500 hectare. De altfel, în uni
tățile agricole din consiliile agroin
dustriale Nimigea, Orhei, Șieu-Odorhei și Reteag această lucrare s-a
încheiat.
Am luat, ca să spunem . așa,
„pulsul" campaniei de recoltare în
unitățile agricole din consiliul agroindustrial Sînmihaiu de Cîmpie,
fiind însoțiți de directorul trustului
S.M.A., inginerul Mihai
Simonis.
Am început cu
baza de recepție.
unde șeful unității, loan Boar, ne-a
spus că între orele 9 și 11,20 intra
seră și fuseseră descărcate 18 mij
loace de transport, dovadă că în lânuri s-a început activitatea imediat
după ce s-a ridicat rouă. De altfel.

Furajele — între plan
și realitățile din fermele zootehnice
vasna,
C.A.P.
Sinzieni,
aparținătoare
consiliului
agroindustrial ce-i poartă
numele, s-au depozitat 600
de tone de fîn de pe su
prafețele de nutrețuri cul
tivate, precum și o însem
nată cantitate de pe tine
tele naturale.
Fără îndoială, unul din
tre cele mai edificatoare
exemple ce merită a • fi
urmate și de alte unități il
oferă Asociația economică
intercooperatistă
pentru
îngrășarea taurinelor din
Boroșneu Mare, unitate
distinsă cu înaltul titlu de
„Erou al Noii Revoluții
Agrare",
In ziua documentării noastre în unitate,
directorul acesteia, tova
rășul Ladiszlau Szekely, or
ganiza spațiile de depozi
tare a fînurilor care se
dovedeau
neîncăpâtoare.
La această unitate, pină la
începutul lunii se depozi
taseră peste 1 200 de tone
de diferite sortimente de
fînuri, din care peste jumătate îl reprezenta fînul
din trifoi și lucernă. Deși
s-a lucrat în condiții mult
mai grele decît în anii
trecuți, colectivul de aici
s-a pregătit din timp pentru această campanie, Astfel, au fost din timp confecționate peste 1 000i de
capre pe care a fost așezată masa-verde în vederea grăbirii procesului de
uscare a finului. Din coa
sele
_. a doua
__
și a.. treia
___
la
trifoi și chiar a patra la
lucernă, folosind aceleași
metode de uscare, unitatea
își poate crea chiar un însemnat excedent de furaje,
cu o înaltă valoare nutritivă.
poziȘirul exemplelor
tive în această amplă ac____ ___
„______ _
țiune
de___
depozitare
a _fiirajelor pentru perioada de
stabulație ar putea conti
nua. Și se cuvine a fi evi
dențiate în mod deosebit
realizările
cooperativelor
agricole din Poian și Me-

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

Cu secera
si coasa, unde nu se poate
recolta mecanizat

COVASNA

Pentru a avea o imagine
cît mai completă a situa
ției recoltării, transportării
și: depozitării fînurilor în
județul Covasna — acțiune
de cea mai mare impor
tanță pentru sporirea pro
ducției zootehnice în peri
oada de stabulație — ne-am
deplasat în mai multe uni
tăți agricole din consiliile
agroindustriale Sinzieni și
Cernat, după care ne-am
îndreptat spre consiliul
agroindustrial
Boroșneu
Mare. Un prim fapt pozi
tiv pe care aveam să-1
constatăm este acela că în
toate zonele județului Co
vasna, atît pe suprafețele
destinate plantelor de nu
treț (trifoi, lucernă și ier
buri semănate), cit și pe
fînețele naturale există o
vegetație deosebit de bogată care asigură o bună
producție de iarbă, Cu toate acestea, pînă la începutul acestei luni erau
___ depozitate, pe ansamblul ju
dețului, doar 9 000 tone de
fînuri și suculente față de
un necesar de 82 000 de
tone.
Adevărul este că există
multe exemple bune, dar
ele nu sînt, extinse nici
măcar la nivelul consiliu
lui agroindustrial respec
tiv. La cooperativa agri
colă de producție din Tîr
gu Secuiesc, aparținătoare
consiliului
agroindustrial
Cernat. pînă la începutul
lunii iulie s-au depozitat
peste 400 tone de fin, față
de un necesar de 600 tone.
Așa cum ne informa pre
ședintele cooperativei agricole, tovarășul Carol
Kajan, spre a asigura un
plus de furaje pentru pe
rioada de stabulație. de pe
o suprafață de 70 de hec
tare destinate pășunatului,
s-au reținut patru terenuri
care au fost cosite și de
pe care s-a obținut o pro
ducție de fîn de peste 150
de tone. La o altă unitate
fruntașă a județului Co-

de transport afluite din 13 unități agricole să nu staționeze practic mai
mult de 20—25 minute. Din datele
statistice puse la dispoziție de șeful
bazei, tovarășul Pantelimon Cristea,
rezultă însă că, în timp ce mijloa
cele de transport de la unele unități
fac cele 4—5 și chiar 6 curse pe zi,
altele nu trec de 2—3. Cum altfel
se poate explica faptul că de la
C.A.P. Bragadiru sau de la C.A.P.
Ștorobăneasa unii șoferi au ajuns la
bază cu prima cursă abia la orele
12,45, decît prin organizarea defec
tuoasă a transportului recoltei ?

BISTRIȚA-NĂSĂUD
M —

reni,
Mărtineni,
Turia,
Brateș, Reci, și Aninoasa,
precum și de la Asociația
economică intercooperatis
tă din Moacșa. Dacă ar fi
însă să se tragă o con
cluzie pentru toate cele
trei consilii agroindustria
le care au făcut obiectul
documentării noastre^ res
pectiv cele din Cernat,
Sinzieni și Boroșneu Mare,
atunci se desprinde necesitatea .intensificării ritmului de recoltare a fînețelor naturale și în mod
special a celui de transport
și depozitare. Astfel, în
consiliul agroindustrial Sin
zieni, la C.A.P. Petriceni,
de exemplu, dintr-un nece
sar de peste 1 200 de tone
de fînuri, s-au asigurat
mai puțin de 100 de tone,
în consiliul agroindustrial
Cernat, în mod necorespun
zător se desfășoară strîngerea și depozitarea fura
jelor, mai ales în coope
rativele agricole din Ojdula și Ghelința, ambele cu
însemnate
resurse,
dar
care, din păcate, nu sînt
valorificate corespunzător.
Din
discuțiile
purtate
cu factorii de răspundere
reiese că principala cauză
a serioaselor rămîneri în
urmă la asigurarea furaje
lor, pe
lîngă
existența
unor factori naturali care
au influențat ritmul recol
tării și conservării: maseiverzi de pe finețe, s-au adăugat și cei
subiectivi,
cauzați de deficiențe organizatorice foarte
*__ li serioase,
Și cînd
facem
această
afirmație avem în vedere
discrepanțele mari
existențe intre^unități i vecine.
în zona Boroșneului,
de_
“
......
exemplu, au căzut
cele
mai mari cantități de pre
cipitații din județ. Cu toa
te acestea, unele unități au
conservat sub formă
de
semifînuri
cantități
de
furaje destul de mari, Nu
același lucru se poate spune despre cooperativele

agricole de producție din
Boroșneu Mare, Zăbala și
altele, unde au fost depozitate 75. respectiv
110
tone de fînuri, față de aproape 1 600 de tone, respectiv 1 300 de tone nespu cesar.
Ș.i
am
ne că nu este de mirare
ținem
acest lucru dacă
seama de dezinteresul uconducere.
nor cadre de
La C.A.P, Boroșneu Mare,
contabilul-șef, precum și
economistul de fermă nu
cunoșteau nici măcar ne
cesarul de furaje pentru
perioada de stabulație (pre
ședintele și
inginerul-șef
erau plecați din localita
te), fapt ce denotă atitudi
nea de nepăsare pentru
dezvoltarea sectorului zoo
tehnic.
în dorința de a clarifica
unele probleme ce țin de
asigurarea cantitativă și
calitativă a furajelor nece
sare pentru viitoarea pe
rioadă de stabulație, ne-am
adresat tovarășului Gheorghe Comănici, director ad
junct al direcției agricole,
care ne-a spus: „Ritmul de
recoltare, transport și de
pozitare continuă să fie
necorespunzător. Față de
condițiile pe care le avem,
ar fi trebuit să depozităm
cel puțin 18 000 tone de
furaje pină la Sfîrșîtul lu
nii iunie. Din datele sta
tistice reiese că, deși în
treaga suprafață cultivată
cu perene vechi a fost recoltată, precum și o bună
parte din cea a fînețelor
naturale, cantitățile depozi
tate sub diferite forme de
conservare . sînt
prea
mici față de abundența de
masă-verde din acest an.
De aici putem trage con
cluzia că sînt încă în cîmp
multe furaje, fapt ce nece
sită intensificarea
trans
portului."

Constantin T1MARU
corespondentul „Scînteii"
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REZULTATE LA NIVELUL PLANULUI!

efectuate la termen și de calitate(|v)

timiș

într-un alt consiliu agroindustrial
— Variaș — prezența în cîmp a
specialiștilor și a activiștilor
de
partid și de stat contribuie efectiv
la luarea unor măsuri operative
pentru folosirea eficientă a timpu
lui și a capacității utilajelor, chiar
dacă condițiile de umiditate a lanu
rilor nu permit peste tot desfășu
rarea din plin a secerișului. Despre
ce este vorba ? în cooperativa agri
colă Gelu, secerișul a fost întrerupt
datorită umidității ridicate din la
nuri. Dar combinele și oamenii n-au
încetat activitatea. Cele 12 combine
au fost mutate în unitatea vecină,
Sînpetru Mic. contribuind la strîn
gerea griului într-un timp mult mai
scurt decît dacă aici s-ar fi lucrat
numai cu forțele proprii. Spre sea
ră, combinele au revenit la Gelu
întrucît controlul umidității boabe
lor arăta un procent care permitea
reluarea secerișului de la prima
oră a dimineții zilei următoare.
Seara, cînd s-a întocmit bilanțul
zilei de muncă, am consemnat
că, în cursul zilei de joi, în
unitățile consiliului agroindustrial
Variaș griul a fost recoltat de pe
209 hectare. Suprafețe mai mari cu
griu au fost, de asemenea, recoltate
pînă acum în consiliile agroindus
triale Jamu Mare. Banloc, Ceacova,
Genei, Deta. După cum ne asigură
specialiștii, în zilele următoare se
cerișul griului se va intensifica și
în zonele colinare ale județului,
măsurile luate de comandamentul
agricol județean asigurînd. pe baza
graficelor întocmite^ executarea acestei lucrări în maximum 10 zile
în fiecare unitate agricolă.

energetică - activitate bine organizată,

Reparațiile in centralele electrice -

RITMUL SECERIȘULUI - INTENSIFICAT LA MAXIMUM!
Temperaturile ridicate din ultime
le zile au grăbit coacerea. griului și
în județul Timiș, unde această cul
tură ocupă mai bine de 150 000 hec
tare. Răgazul, e drept, scurt dintre
încheierea secerișului la orz și de
clanșarea recoltării griului a fost
întrebuințat cu folos pentru curăți
rea, revizuirea și reglarea corespun
zătoare a tuturor combinelor, a mij
loacelor de transport, a celorlalte
utilaje care intră în componența ce
lor 253 formații complexe de meca
nizare participante la executarea în
flux a lucrărilor din actuala cam
panie agricolă. S-au completat, tot
odată, și stocurile de rulmenți, cu
rele, lame cuțit, site și alte piese de
schimb din dotarea atelierelor mo
bile, iar pentru acordarea unei asis
tențe tehnice operative și de cali
tate, precum și pentru asigurarea
lucrului în două schimburi pre
lungite, în sprijinul mecanizatorilor
au fost trimiși din unitățile indus
triale un număr de 500 de munci
tori, foști mecanici agricoli.
De la Ion R,usu, inginerul-șef al
consiliului agroindustrial Lovrin —
pe care l-am întîlnit lingă o for
mație de combine care recolta griu
de pe o parcelă de 75 hectare aflată
în apropierea
comunei Lovrin, —
aflăm că secerișul a fost declanșat
în toate cele 8 unități de pe raza
consiliului. Prin grija specialiștilor,
care verifică de cel puțin trei ori
pe zi coacerea boabelor, dispunînd,
în funcție de aceasta, dirijarea com
binelor, s-au putut recolta intr-un
timp scurt toate suprafețele de
grih cultivate cu soiuri timpurii,
Pînă în seara zilei de joi, în acest
consiliu suprafața recoltată reprezenta aproape 1 000 hectare. produc
ția obținută fiind transportată și livrată la bazele de recepție.

ÎN

_

pînă la ora 21, în aceeași bază, au
fost depozitate peste 1 000 tone orz.
timpul de descărcare nedepășind, în
medie, 15—20 de minute de fiecare
mijloc de transport.
• La cooperativa agricolă Stupini, pe
terenurile fermei vegetale, l-am gă
sit și pe inginerul-șef al consiliului
agroindustrial, Marica Vaier, care
asigura funcționarea corectă a celor
șapte combine. Toate mergeau din
plin, aveau aparatele de tăiere re
glate astfel incit să protejeze tri
foiul din cultura ascunsă. „Pină la
ora amiezii terminăm parcela de 15
hectare în care lucrăm, apoi vom
intra, tot grupat, într-o alta de 30
hectare. în felul acesta sîntem în
măsură să executăm c lucrare de
cea mai bună calitate, fără nici un
fel de pierderi".
Dară recoltarea și transportul orzului, așa cum am constatat, se des
fășoară în ritm optim, strîngerea
paielor întipzie. De altfel, pînă în
seara zilei de 8 iulie au fost elibe
rate doar 2 500 hectare și semănate
cu culturi duble 1 620 hectare, ceea
ce reprezintă 16 la sută din program.
Cauza ?
Unii
specialiști
din
unități nu au dus pînă la capăt in
dicațiile comandamentului
agricol
județean de a se acționa în același
flux continuu inclusiv la arat și se
mănat.

Gheorqhe CR1ȘAN
corespondentul „Scînteii"

O condiție de bază pentru desfășurarea normală, la nivelul ritmuri
lor planificate a activității unităților producătoare de energie electrică și
termică o constituie realizarea lucrărilor de reparații la termen și de
bună calitate. Cum se acționează pentru înfăptuirea programelor de repa
rații și modernizări ale grupurilor energetice ? Iată tema convorbirii cu
inginerul Marius Constantinescu, director al Direcției de exploatare, re
parații mecano-energetice din cadrul Ministerului Energiei Electrice.

— Care sint principalele acțiuni
incluse în programul de reparații și
modernizări din acest an 7
, — Pînă în toamnă, conform sar
cinii stabilite de secretarul general
al partidului, trebuie să se asigure
repararea principalelor capacități energetice. Programul de reparații
planificate pe perioada care a trecut
din acest an este îndeplinit în pro
porție de 86 la sută. Din cele 25
reparații capitale, 11 se află în curs
de execuție. Au fost efectuate- repa
rații curente și revizii tehnice im
portante la o serie de termocen
trale și hidrocentrale. Cu toate aceste rezultate, datorită solicitărilor
din sistemul energetic, unele gru
puri de la centralele Ișalnița, Iernut ș.a. nu au fost oprite Ia ter
men pentru execuția reparațiilor. La
două capacități — grupul nr. 3 de la
Rovinari și nr. 7 Ișalnița — a fost
aminată reparația capitală datorită
neasigurării bazei tehnico-materiale.
— Dacă revenim la convorbirea
avută cu dv. în urmă cu un an, se
poate constata că situația actuală nu
diferă cu mult de cea trecută. Atunci,
respectiv în luna mai 1987, planul
era realizat in proporție de 85 la
sută, valoare care s-a menținut, de
altfel, pînă la finele anului. Doar că
întîrzierile se refereau la alte gru
puri...
— La o analiză exigentă asupra
activității de reparații se constată și
o serie de deficiențe proprii, care au
determinat nerealizarea
sarcinilor
din acest domeniu. Este și motivul
pentru care conducerea ministerului
a stabilit unele măsuri menite să
asigure îmbunătățirea lucrărilor de
reparații. Faptul că o serie de pro
bleme se perpetuează și în acest an
atestă că nu s-a manifestat o creș
tere a răspunderii tuturor factorilor
implicați în această activitate.
— Pentru termocentralele Turceni
și Rovinari, cele mai mari unități
energetice care funcționează pe bază
de cărbune, au fost stabilite, în ca
drul reparațiilor capitale, și impor
tante lucrări de modernizare. Care
este stadiul realizării lor 7
— Așa cum precizam și în precedentul interviu,
avind in vedere
avantajele deosebite pe care le are
efectuarea
modernizărilor în creș
terea parametrilor de exploatare și
a fiabilității grupurilor și agregate
lor energetice, s-au aplicat soluțiile
prevăzute în programele stabilite și
se execută in continuare lucrări de
anvergură la grupurile de mare ca
pacitate din termocentralele pe căr
bune, urmărindu-se în final sporirea
puterii și reducerea corespunzătoare
a consumului de hidrocarburi. Ast
fel, la unele grupuri energetice de
330 MW de la termocentralele Tur
ceni și Rovinari s-au efectuat moder
nizări la sistemul de presiune al cazanelor de 1 050 tone abur pe oră,
menite să asigure eliminarea spar
gerilor de țevi, principala cauză care
determină defectarea acestor gru
puri. La morile de praf de cărbune
s-au aplicat îmbunătățiri construc
tive la sistemul de răcire al lagăre
lor. Modernizări au fost efectuate
și la celelalte agregate auxiliare ale
acestor grupuri. Totodată, s-au reanalizat gospodăriile de combustibil,
optimizindu-se sistemele de alimen
tare cu cărbune.
— Concret, care sînt nivelurile de
putere realizate la grupurile moder
nizate 7
— La termocentrala Turceni, gru
purile nr. 1 și 3 au. funcționat de la
începutul anului și pînă în prezent
cu o putere medie zilnică de 180 și,
respectiv, 190, MW. valori care în
seamnă un grad de disponibilitate
cuprins între 54 și 58 la sută. Este,

evident, un progres, dar rezultatele
pot fi în continuare îmbunătățite.
Prin modernizările care se vor efec
tua și la celelalte grupuri se va
reuși să se. ridice nivelul de putere.
Ceea ce este pe deplin realizabil,
cu condiția ca lucrările de reparații
și modernizări să fie susținute de o
activitate de întreținere și exploa
tare ireproșabilă. La termocentrala
Rovinari, în prezent se realizează o
putere medie de circa 800 MW, iar
prin finalizarea lucrărilor de repa
rații capitale prevăzute pentru acest
an scontăm pe o creștere a produc
ției de energie electrică.
— Cele două centrale, care, îm
preună, au o putere instalată totală
de 3 600 MW, funcționează insă la un
nivel scăzut, S-au întreprins unele
măsuri, sint concentrate importante
forțe umane, atit la Turceni, cit și
la Rovinari, sint prezente continuu
cadre din conducerea Ministerului
Energiei Electrice. Eficiența tuturor
acestor acțiuni trebuie să se regă
sească in creșterea producției de
energie electrică. Dar rezultatele se
lasă încă așteptate. De ce 7
— Să spunem lucrurilor pe nume.
Deseori, sub formula lipsei de fia
bilitate a unor echipamente, s-au
ascuns diverse carențe în exploa
tare, care se manifestă și în prezent.
Adevărul este că pentru punerea la
punct a echipamentelor, pentru mo
dernizarea acestora s-au depus efor
turi materiale și financiare deose
bite, deși mai sînt încă multe ac
țiuni de această natură care trebuie
finalizate. Din. păcate, nu în egală
măsură s-a acordat atenția cuvenită
activității de exploatare șl întreți
nere, care nu se situează la nivelul
exigențelor
actuale.
Așa cum se
sublinia la ședința din 24 iunie a.c.
a Comitetului
Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., în sectorul energetic
se manifestă lipsuri serioase, o gra
vă indisciplină, se încalcă normele
și măsurile stabilite în domeniul
producției de energie electrică. Se
cheltuiesc milioane de lei pentru
reparații și modernizări, dar se in
vestește prea puțin, îndeosebi efort
organizatoric, pentru perfecționarea
lucrătorilor, pentru creșterea com
petenței profesionale și întronarea
unui climat de exigență. Iată de ce
rezultatele se lasă încă așteotate,
iar puterea realizată in termocen
tralele pe bază de cărbune este cu
circa 600—800 MW sub valoarea pro
gramată.
— Din investigațiile efectuate la
diferite unități energetice, prezen
tate in articolele publicate in zia
rul „Scinteia“, a rezultat că se
înregistrează o serie de greutăți in
asigurarea unor materiale, subansamble și piese de schimb necesare pen
tru reparații. Care sini cauzele fi
ce este de făcut ?
— Pentru marea majoritate a lucrărilor de reparații și modernizări,
programele aprobate includ și asigurarea cantităților de materiale,
necesare.
echipamente și instalații
Fac precizarea că aceste programe
sînt vizate de conducerile ministe
relor din care fac parte unitățile
furnizoare. Iată insă că de pe acum
se înregistrează unele întîrzieri, care
afectează durata anumitor reparații
sau determină amînarea altora. Ast
fel, pentru grupul nr. 2 de 330 MW
Turceni, aflat în reparație capitală,
furnitura
este asigurată numai în
proporție de 85 la sută. între unită
țile care nu și-au onorat obligațiile
contractuale se află întreprinderea
„Vulcan" București (peste 100 tone
utilaje și piese de schimb pentru
cazanul de abur), întreprinderea de
mașini grele București, întreprin
derea de utilaj tehnologic Bistrița. O

problemă deosebită o constituie
nelivrarea pină la această dată a
furniturii pentru modernizarea caza
nului pe bază de cărbune nr. 13 de
420 tone abur pe oră de la termo
centrala Borzești. De asemenea, da
torită neasigurării integrale a bazei
materiale s-au amînat termenele de
intrare in reparație capitală la gru
purile nr. 3 de 330 MW de la Rovi
nari și nr. 7 de 315 MW de la Ișalnița. Pentru modernizarea cazanului
de 1 050 tone abur pe oră, aferent
grupului nr. 3 de la Rovinari, între
prinderea „Vulcan" a asigurat nu
mai 25 la sută din furnitura necesară.
— Cum explică furnizorii acest
serioase întîrzieri 7
— întreprinderea „Vulcan" recla
mă neprimirea unor importante can
tități de țevi de la întreprinderii
aparținind Ministerului Industrii
Metalurgice. Iar acestea, la rindi
lor, oferă motivații care nu pot inie
cui lipsa unor materiale așteptate 1
furnizorii de echipamente, la uniți
țile energetice. Este greu de ințel:
o asemenea optică. Cu toții sinte
conștienți că problema energiei es
problema numărul unu, dar in fa
nu toți factorii implicați acționea
și contribuie cu aceeași răspunde
pentru a se asigura, așa cum ne ce
secretarul general al partidul:
funcționarea corespunzătoare a s:
ternului energetic național.
— Ce au întreprins unitățile b
nisterului Energiei Electrice pent
creșterea producției
pieselor
schimb prin eforturi proprii 7 Ci
este gradul de recondiționate
unor echipamente energetice 7
— Cea mai mare cantitate de pi
de schimb este destinată termoci
tralelor pe cărbune, unde gradul
uzură a unor subansamble este ri
cat. Pornind de la această realit:
s-a avut în vedere dezvoltarea p
ducției proprii de piese de schi
în unități specializate și în ate
rele de la centralele electrice,
prezent, pe această cale, reușim
ne asigurăm aproape 70 la sută
necesarul de piese de schimb per
cazane și turbine. Concomitent
atenție deosebită s-a acordat ac
nii de recondiționare, reaVzindr
•în acest mod importante *-redu
ale consumurilor de materii pi
și materiale. Se recondițiom
rotori de moară, de turbină, car
de pompe de alimentare, turbop
pe și alte numeroase piese, obți
du-se un grad de valorificare
circa 65 la sută.
— Asigurarea bazei tehnico-m
riale necesare reparațiilor repre;
o condiție de prim ordin pentru
Uzarea la termen a acestor luc
In același plan trebuie să se sit
calitatea. Ce exigențe se impun
tru îmbunătățirea ei 7
— Atit lucrările de reparații
și cele de modernizare sint m
să conducă la creșterea fiabil
echipamentelor. în ultimul tim
remarcă o îmbunătățire a cal
reparațiilor. Totuși, nu de p
ori, durata de funcționare a uti
lor reparate este încă mică în r
cu cea potențial admisibilă. Si
registrează o serie de deficien
agregatele auxiliare ale caza:
mori, ventilatoare de gaze, inși
din gospodăria de combustii
turbine. La grupul nr. 4 de lt
vinari s-a efectuat reparația
tală. Dar, datorită unor prol
apărute la generator, această
citate energetică cu greu a pu
repusă în funcțiune. Iată de
impune cu acuitate ca furnizo
utilaje, unitățile de montaj
sporească exigența pentru a 1
reparații de calitate. în același
și noi, ca beneficiari, va trei
ne implicăm cu toată răspui
pentru a asigura creșterea gr
de disponibilitate a agregate!
implicit, a producției de
c
electrică.

Ion LA2

Producția fizică, exportul - îndeplinite exemplar
(Urmare <lin pag. I)

dustrîale și ministerelor de resort
pentru aprovizionarea cu prioritate
a unităților care n-au realizat in
tegral planul la producția fizică. La
nivel de județ s-a urmărit zilnic
realizarea planului la export și la
producția fizică, la principalele sor
timente. Măsurile pe care le-am
luat ne vor permite să recuperăm
restanțele la unele produse chiar
în cursul lunii iulie.
2, Unitățile economice din județ
dispun de oameni bine pregătiți pro
fesional, cu un înalt nivel de con
știință, care sînt hotărîți să acțio
neze cu și mai multă dăruire pen
tru realizarea integrală a planului la
toate sortimentele. Problema cea mai
grea o constituie lipsa unor materii
prime și materiale. Și aceasta de
oarece o serie de furnizori nu-și
onorează la timp, integral obligațiile
contractuale. Citeva exemple: Com
binatul siderurgic Galați are mari

mureș:

restanțe la livrarea tablei. I.M.M.N.
Baia Mare — la acid sulfuric, C.F.C.H.
Brăila — la celuloză chimică, C.I.P.A.
Rîmnicu Vîlcea — la leșie electroli
tică. C.I.C. Valea Călugărească — la
tripolifosfat și sulfat de
sodiu,
I.S.P.S. Buzău — la plase de sîrmă,
C.L.M.R. Turda — la ciment, C.C,II. ,
Drobeta-Turnu Severin și C.C.H. Adjud — la hîrtie miez, și capac, în
treprinderea „Vîlceana" Rîmnicu Vîl
cea și întreprinderea „Dîmbovița"
București — la piei etc. Așa după
cum am menționat, la toți furnizo
rii restanțieri se află delegați ai în
treprinderilor sucevene pentru im
pulsionarea livrărilor. Dacă furnizo
rii și-ar face datoria, noi n-am avea
restanțe la nici un produs. Pentru
că măsurile, luate asigură realizarea
integrală a producției fizice plani
ficate.

Constantin I. CONSTANTIN
secretar al Comitetului județean
de partid Suceava

sprjjjn mai susținut din partea

centralelor
1. Se poate aprecia că, în general,
cu toate greutățile care au existat în
activitatea unor întreprinderi, colec
tivele de oameni ai muncii din in
dustria județului Mureș au depus
eforturi susținute pentru realizarea
in condiții cît mai bune a planului
la producția fizică, fapt dovedit și
de realizarea în primul semestru a
unei producții suplimentare de peste
11 milioane lei. Cu prioritate s-a
urmărit îndeplinirea și depășirea
planului la acele produse de care
economia are cea mai mare nevoie.

resort!
Bunăoară, după șase luni din acest
an, industria județului a realizat,
peste prevederi, produse electronice
și de mecanică fină în valoare de
35 milioane lei, peste 26 000 tone
amoniac de sinteză, 16 000 tone în
grășăminte chimice, 2 300 mc che
restea de rășinoase, precum și alte
produse solicitate pe piața internă și
Ia export.
Cu toate acestea, nu putem fi pe
deplin satisfăcuți de rezultatele ob
ținute, întrucît planul nu a fost în
deplinit integral la un număr irhpor-

tant de produse. Mă refer, între al
tele, la. mașini și utilaje pentru in
dustria ușoară, oțel brut, încălță
minte, o serie de produse ale indus
triei alimentare, mobilier din lemn,
țesături, confecții textile ș.a. la care
se: înregistrează o serie de rămîneri
in urmă. Apreciem insă că unitățile
din industria județului au reale po
sibilități de a realiza și depăși, în
semestrul al II-lea, planul la aceste
produse. în prim-planul atenției se
situează efortul propriu pentru valo
rificarea potențialului uman și teh
nic de care dispune județul. în acest
scop, organul județean de partid a
întreprins și continuă să efectueze,
în perioada următoare, analize sis
tematice in unitățile producătoare,
precum și in comisiile județene de
resort și, cu precădere, a celei de
export, în vederea identificării de
noi soluții tehnico-economice care să
ducă la prevenirea apariției unor
greutăți, mobilizînd colectivele în di
recția devansării realizării unor pro
duse, în special a celor destinate
exportului, a înlocuirii unor mate
riale deficitare — cum sînt cele ne
feroase, a reducerii mai accentuate
a unor consumuri specifice, utilizînd
mai complet baza de materii prime
de care dispune județul. Așa se pro
cedează în industria confecțiilor de
mănuși și haine din piele, în pro
ducția de încălțăminte și în cea de
confecții textile.
2. Cu siguranță, dacă conducerile
unor întreprinderi urmăreau cu mai
multă exigentă realizarea zilnică,
decadală, a planului, la un număr
de produse cu restanțe, planul putea
fi realizat și chiar depășit. Cu toate
acestea, nu pot să nu subliniez și
cu acest prilej că nerealizările de
care aminteam se datoresc, în cea
mai mare parte, greutăților intîmpinate în asigurarea la timp și de ca
litate corespunzătoare a materiilor
prime și materialelor necesare rea-

lizării acestor produse. De
nea, în producția de mașini ș
je pentru industria ușoară
deosebire,
la
întrepr
„IMATEX" din Tîrgu Mureș
tățile ivite în realizarea plan
avut la bază neacoperirea co
zătoare a capacității cu comen
velul planului. Aceasta și d
za unor neajunsuri existente
colaborarea cu centrala inc
de mecanică fină și mașini
Totodată, dat fiind că înde
planului producției fizice de
de modul în care se desfăși
laborarea cu alte zeci și zec
treprinderi din țară, membri
lui și secretariatului comitet
dețean de partid, pe lîngă c
resc zilnic și decadal, pe u>
conomice, realizarea planulu
care sortiment, intervin pen
nerea ritmică a necesarului
terii prime și materiale, <
lacurile pentru industria mi
la întreprinderile „Azur" 1
și „Policolor" București, Se
ne, de asemenea, permanen
treprinderea de talpă și Inc:
din cauciuc din Drăgășani
rea obținerii ritmice a ma
necesare producției de Inc:
(cu deosebire pentru expoi
realizează la întreprinderea
duse și materiale sportive
ghin. Solicităm și pe aceast
în perioada următoare, Cei
dustrială de mecanică fin
șini textile București și C(
pielărie și încălțăminte să
sprijin mai substanțial
mureșene de resort în
ritmică a bazei materiale
producției.

Iosif IRIM1E
vicepreședinte al Consiliulu
de control muncitoresc al
economice și sociale
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PERFECTIONAREA PREGĂTIRII MULTILATERALE A ELEVILORobiectiv prioritar al învățămintuluî mediu romanesc
Perfecționarea pregătirii profesionale constituie, așa cum sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerile la ședința Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și la consfătuirea de lucru cu activul
și cadrele de bază din domeniile activității organizatorice, ideologice
și politico-educative, o sarcină prioritară in toate domeniile. Invățămîntul de toate gradele este chemat, în etapa actuală, să răspundă în mod
și mai eficient solicitărilor multiple, complexe ale pregătirii forței de
muncă, ale educației tineretului în spirit patriotic, revoluționar, să parti
cipe astfel activ la procesul de modernizare a societății în ansamblul
ei. Un rol deosebit revine în acest Sens școlii medii, capabilă, printr-un
efort continuu de optimizare a pregătirii profesionale a elevilor, a for
mării lor multilaterale, să realizeze o nouă calitate a procesului de in
strucție și educație. Intervențiile pe care le publicăm reprezintă cîțeva
experiențe, sugestii, opinii ale unor cadre didactice, menite să supună
a.enției aspecte importante care decurg din necesitatea îmbunătățirii
muncii de educație a elevilor cuprinși in invățămintul liceal românesc.

Educare patriotică, revoluționară
Studiului limbii și literaturii ro
mâne ii revine, pe de o parte, sar
cina de a forma cultura generală a
ținerile r din perspectiva calităților
intelectuale cerute omului modern —
igfsalitate, inventivitate, imaginae creatoare, putere de analiză și
e sinteză — pe de altă parte, aceea
3 a-i educa în spiritul patriotisului socialist, al dragostei față de
unea, al sincronizării personalității
i dinamismul revoluționar care ca
uterizează timpul epopeic al Româei contemporane.
Intrucit funcționez la un liceu peigogic, voi încerca in cele ce ur
ează să evidențiez modul cum se
alizează educația patriotică, mol-estetică a viitorilor învățători
in predarea-învățarea limbii și liaturii române in condițiile acesliceu. Am in vedere, in primul
)d, predarea limbii și literaturii
nane in perspectiva formării culale, a educării elevilor în spiripatriotismului și umanismului
aalist, în calitatea lor de cetățeni
țării noastre, de militanți pentru
turalizarea maselor, și, în al doirind, predarea limbii și literaturomăne din perspectiva pregătiștiințifice, metodice a elevilor,
itru ca aceștia, la rîndul lor, să
capabili să realizeze din ce în
mai bine activitatea de instruire
educare, de modelare a personațli copiilor țării.
um precedăm ? In activitatea
șiră de zi cu zi ne-am preocupat
ie preocupăm de valorificarea caerului formativ al literaturii, cu
mțele sale ideologice, estetice,
și de cultivare a limbii. Asto preocupare constantă se îniptă spre valorificarea conținui patriotic, revoluționar al lecr de limba și literatura română,
a celor introductive, care uresc prezentarea vieții și activiunui scriitor, cit și în cadrul
entariilor
literare
desfășurate
3dic, sub forma dialogului pror-elev.
■mărind tradiția scriitorului-cetă. relevabilă in întreaga istorie a
aturii române, încercăm să rem mereu existența pilduitoare a
torului ca participant activ la
i social-politică a națiunii. Acest
de lecție asigură
participarea
ională a liceenilor, care au astn față modelul viu al unei exis■, fie că el se numește Mihail
lirrteaanu. Bălcescu, Alecsandri,
lescu, lorga, Sadoveanu, Marin
a sau Zaharia Stancu.
oi, avînd în vedere că valențele
itive cele mai profunde le oferă
r de literatură română studiul
lei patriotice, poezie ce se con1 cu ființa istorică a neamului,
m să înrădăcinăm puternic

acest aspect al trăirii poetice a sen
timentului iubirii de țară. La aceste
lecții
putem evidenția faptul că,
scriind despre patrie, poeții încetea
ză să se exprime numai pe ei, ci
devin purtătorii idealurilor, aspira
țiilor și voinței întregii națiuni. în
istoria literaturii române s-a impus
acest tip al creatorului-luptător, al
artistului-militant, al poetului-profet,
care, prin opere reprezentative, ex
presie a idealurilor sociale și națio
nale ale poporului nostru, a parti
cipat la revoluționarizarea conștiin
țelor. Comentînd în acest fel Scri
soarea a IlI-a de Eminescu. elevii
au înțeles că patriotismul este o lege
sacră a existenței umane, forța mo
rală, puterea invincibilă pe care n-o
pot supune nici armele, nici trufia
cuceritorului. Paralel cu sublinierea
tematicii eroismului in literatura
română, am insistat asupra vocației
păcii, care străbate istoria noastră
literară de la un capăt la altul, de
Ia cronicari la literatura actuală.
Educarea elevilor in spiritul pa
triotismului. al dragostei pentru pa
trie și valorile ei culturale nu o fa
cem însă numai prin predarea lec
țiilor de limbă și literatură română
în orele de clasă. în școala noastră
există o preocupare mai veche, per
manentizată azi, care vizează valori
ficarea resurselor literare locale. în
acest fel, pregătirea viitorilor învă
țători privind integrarea în lecție a
acestor elemente de tradiție locală
devine mai completă și complexă.
Fiecare capitol al istoriei noastre
literare
poate fi dezbătut la fața
locului, completat, amplificat cu ma
terial documentar existent în biblio
teci, muzee și case memoriale etc.
Dar valorificarea resurselor literare
locale în orele de literatură română
are in vedere nu numai ansamblul
muzeistic ieșean și valorificarea tra
dițiilor culturale ale Iașiului, ci și
literatura populară, culegerea textu
lui folcloric, Înregistrarea și trans
crierea acestuia, alcătuirea de cule
geri tematice.
în sfirșit, ne străduim să realizăm
instruirea elevilor de liceu pedago
gic in munca de culegere și cerce
tare a textului folcloric, ceea ce este
deosebit de important avînd în ve
dere că majoritatea absolvenților
noștri se întorc în mediul rural,
unde trebuie să formeze și să facă
parte din acele nuclee în jurul că
rora se afirmă întreaga activitate
culturală a satului de azi. Culegerea
textului folcloric vechi, dar și nou,
valorificarea zonei etnografice cad
în sarcina dascălului, care se face
și el responsabil de păstrarea și va
lorificarea acestui
tezaur milenar.

Prof. Veronica MORARASU
Liceul pedagogic „Vasile Lupu"-lași

Accentuarea caracterului practic-aplicativ
in predarea științelor exacte
Imațl de ideile științifice, claroare, profund umaniste ale totfiuj Nicolae Ceaușescu, idei in
ui cărora școala de toate graeste chemată să formeze tineil un bogat șt vast orizont de
tințe generale, să-i asigure o
nică pregătire pentru viață si
â, profesorii de fizică și chimie
colile buzoiene acordă o atensosebită problemelor de conțiirin optimizarea funcționalității
jcelor de invățămint din labo’ele și cabinetele de profil din
și școli. Sub îndrumarea orgâilor de partid, un obiectiv pri1-a constituit orientarea preolor in direcția realizării unui

sistem complex și unitar de pregă
tire multilaterală a elevilor. Acest
lucru a impus stabilirea unor mă
suri organizatorice de natură să asi
gure intensitatea și calitatea educa
ției științifice și tehnice în strinșă
legătură cu formarea comportamen
tului practic-aplicativ, novatbr, realizind astfel pregătirea polivalentă
pentru muncă, viață și creație a elevilor. Drept urmare, s-a acționat
in direcția creșterii eficienței lecți
ilor de fizică șl chimie prin Impor
tanța acordată problemelor referi
toare la sporirea influenței educati
ve a diferitelor forme de integrare
a invățâmintului cu producția șl cer
cetarea științifică. Astfel, am urmă

rit In mod deosebit operaționalizarea lecțiilor, elevul devenind coparticipant în activitatea de predareînvățare, asumindu-și responsabili
tăți pentru autoeducare. Pornindu-se
de la faptul câ accentuarea caracte
rului practic-aplicativ și, implicit, a
celui formativ al predării fizicii și
chimiei constituie un imperativ al
învățămintului actual, profesorii au
realizat acțiuni care să
faciliteze
integrarea organică a învățării fizi
cii și chimiei in activitatea de pro
ducție și cercetare științifică. Legă
tura strînsă cu specialiștii din între
prinderile care patronează liceele in
dustriale din .județul Buzău. între
care întreprinderea de utilaj tehno
logic. întreprinderea ..Metalurgica",
întreprinderea de contactoare, între
prinderea de sirmă și produse din
sirmă, întreprinderea de prelucrare
a maselor plastice, întreprinderea de
geamuri, întreprinderea de producție
industrială pentru construcții căi fe
rate sau întreprinderea de organe de
asamblare, a permis participarea ne
mijlocită la elaborarea și fundamen
tarea unor studii, la realizarea unor
măsuri din programul de moderni
zare a producției. De exemplu, pro
fesorii de fizică și elevii de la Li
ceul industrial nr. 1, împreună cu
specialiștii de ia întreprinderea . de
utilaj tehnologic Buzău au funda
mentat tema de cercetare intitulată

„Controlul nedistructiv al îmbinări
lor sudate tip T prin ultrasunete, li
chide penetrante și pulberi magneti
ce". De asemenea, cu sprijinul aces
tei întreprinderi, la același liceu a
fost amenajat și dotat corespunzător
un laborator de fizică atomică și nu
cleară.
Printre alte numeroase realizări,
pe lingă dotarea tuturor laboratoa
relor cu mijloacele de invățămint
necesare, se înscriu și acțiunile ini
țiate de profesorii buzoieni in ca
drul filialei Buzău a Societății de
științe fizice și chimice din Repu
blica Socialistă România, sub egida
căreia s-au organizat în ultimii ani
două consfătuiri naționale de fizică,
două simpozioane naționale de fizi
că și chimie, precum și o serie de
sesiuni de comunicări și informări
științifice. Toate aceste acțiuni au
contribuit într-o măsură sporită la
ridicarea nivelului de pregătire al
profesorilor de fizică și chimie, la
stimularea activității de cercetare
științifică și metodică, in vederea
implicării mult mai active a învăță
rii fizicii și chimiei in pregătirea
pentru muncă și viață a tineretului
școlar.

Prof. Vasile ANGHEL
președintele filialei Buzău
a Societății de științe fizice
și chimice

Formarea gindirii economice
in cadrul procesului instructiv-educativ
Societățile democratice au nevoie
de un om angajat, capabil, respon
sabil. „revoluția in om" fiind așadar
nu doar o consecință, ci și o compo
nentă determinantă a revoluției so
cialiste in ansamblu, motivind cerin
țele intensificării activității ideolo
gice și educative. Subliniind progre
sele înregistrate, dar relevînd și li
mitele acestora in ceea ce privește
formarea conștiinței revoluționare,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al partidului, arăta în
expunerea din 29 aprilie 1988 : „Am
înaintat mult in domeniul dezvoltă
rii forțelor de producție, al dezvol
tării generale, dar nu in aceeași mă
sură am asigurat ridicarea nivelului
politico-ideologic, al conștiinței re
voluționare", situație în raport de
care se formulează, intre altele, ce
rința fermă de a așeza pe o bază
mai bună predarea științelor socia
le. în acest context, in întreaga
activitate educativă va trebui să se
țină mai temeinic seama de faptul câ
a pregăti tinăra generație pentru in
tegrarea socială și profesională, pen
tru producție, devine tot mai difi
cil. dacă nu chiar ineficient, atunci
cînd se neglijează formarea unei
gîndiri economice la elevi. Iar după
cum venind la școală copilul nu în
vață despre comportamente și de
prinderi ca scrisul, cititul, socotitul
ș.a., ci chiar deprinderile, comporta
mentele, priceperile ca atare, tot
la fel este necesar să ne preocupăm
mai mult ca in activitățile educati
ve — și cu deosebire in predarea
științelor sociale — să încetăm a tot
îngrămădi informație despre activi
tatea economică, urmărind mai pro
nunțat. pe baza unor noi strategii
de organizare a învățării, efectul
formativ al informației, preocupîndu-ne de crearea unor strategii edu
cative prin care să-l determinăm pe
elev să experimenteze asimilind din
experiență proprie un spirit econo
mic, mai mult decît acumularea de
cunoștințe despre știința economică.
Aducem în acest sens o precizare pe
care o considerăm de mare impor
tanță : cunoașterea științifică la ni
vel teoretic a proceselor și fenome
nelor economice, axată pe înțelege
rea cauzalității, legității, determină
rii. adică dincolo de corelațiile em
pirice. devine accesibilă tinărului
după vîrsta de 14—16 ani, după desăvirșirea procesului de constituire
a structurilor operatorii, logico-matematice ale intelectului uman, pe
cind ceea ce numim. în genere. în
mod impropriu „gîndire economică",
adică „spirit economic" prin asimi
larea unor comportamente ca atare,
este necesar și posibil să fie însu
șit cu mult mai devreme. Se ivește
desigur o mare dificultate, solvabilă
doar în perspectiva conceperii uni
tare a acestui proces, urmînd rigu
ros exigentele organizării învățării
potrivit particularităților psihologi
ce și de virstă. Procesul finalizat la
virsta școlară mare, o dată cu însu
șirea economiei politice, ar putea
incepe la virsta școlară mică, sub

forma „jocurilor economice", copilul
participind și in acest fel la o situa
ție de învățare. Apoi, la virsta pionieriei. in afara activităților cu ca
racter de „vizită", de informare,
dezbateri. întilniri cu specialiști din
producție ș.a., vor trebui mai te
meinic căutate și cele de implicare
în gospodărirea micilor fonduri con
stituite prin activități proprii, mergind pînă la orientarea și gospodă
rirea lor la clasele VI—VIII chiar
sub forma fondurilor proprii de in
vestiții productive și a participării
la beneficii. Aceasta ar implica de
sigur o literatură pentru copii mai
bogată în acest sens, iar predarea
științelor economice în liceele peda
gogice, subordonată unor atare sco
puri. pentru ca absolvenții să aibă
deja pregătirea științifică și meto
dică necesară. Pentru copil, „for
marea gîndirii economice" ar înceta
astfel să înceapă abrupt, la clasa a
IX-a, cu însușirea
conceptuală a
unei științe teoretic constituite, ci
ar începe potrivit procesului „natu
ral". pe baza contactului cu o reali
tate generatoare de situații proble
matice. parcurgînd treptele genera
lizărilor succesive, ca și la matema
tică. de la bazele intuitive pînă la
conceptele teoretice.
Numai în acest fel elevul va
ajunge la știință plasat constant „din
interior", intr-un cimp de cunoaș
tere în care el este — constant —
factor activ și printr-un proces de
învățare „prin descoperire". în aceasță manieră, la vîrsta școlară
mare. „învățarea creatoare" devine
elevului pe deplin accesibilă, el
avînd deja asimilate elemente și
componente de bază. Pe de altă par
te, cercurile economice trebuie să-și
imprime mai pregnant specificul,
funcțiile și... rezultatele.
Sondajele efectuate în rîndul ele
vilor de la Liceul pedagogic, liceele
industriale 1 și 2 din Caransebeș
ne-au întărit convingerea că tinerii
din clasele liceale au o puternică
motivație pentru cunoașterea „prin
descoperire" și învățarea creatoare,
dar munca de investigație proprie,
ca modalitate de organizare a învă
țării in formele șuperioare ale aces
teia, trebuie să fie orientată spre un
spor autentic de cunoaștere, ca o
cercetare reală.
autentică, dirijată
prin obiective accesibile și adecvate
nivelului motivational, experienței
cognitive a elevului. Din punct de
vedere pedagogic. însușirea strate
giilor operatorii de producere a
„noului" devine mult mai semnifi
cativă decît valoarea efectivă a aces
tor „descoperiri".
Aplicînd astfel de strategii ale în
vățării economice, avem certitudi
nea că vom ajunge mai repede la
constituirea mentalității reflexiv-științifice a elevilor
noștri, apți să
dea un răspuns nemijlocit, creator,
noilor situații și probleme cu care
se vor confrunta după absolvirea
unui ciclu de invățămint.

Prof. Ioan MURAR1U
Liceul

Imagini de la Liceul industrial „înfrățirea" din Oradea

i n em a
țl vorbesc despre mine : FE<R (50 51 40) — 9; II; 13; 15;
AURORA (35 04 66) — 9; 11;
17,15; 19,30
fiecare zl mi-e dor de tine :
RIA <10 28 7») — 9; 11,15; 13,30;
18; 20, LIRA (317171) — 9;
15; 17; 19, la grădină — 21
cări
pe
comori :
DACIA
4) — 9; 11; 13; 13; 17; 19
■larație de dragoste : EXCEL(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;

• Duminică In familie : COTROCENI (49 48 48) — 15: 17; 19
• Rezervă
la
start :
FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Memorie regăsită :
LUMINA
(14 74 18) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Cursa de pisici : DOINA (16 35 38)
— 9; 11; 13; 15
• Legenda lui On Dai : TIMPURI
NOI (156110) — 8; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Pădurea : UNION (13 49 04) — »;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Cronica
adolescenței :
STUDIO
(69 53 15) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19
• Privește Înapoi :
VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Mic
(14 70 61): Amurgul
burghez (spectacol amînat din 24 iuQie) — 18,30.
• Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala
Magheru;: Ris și plins — 18; (sala
Studio): Dansul morții — 18,30.
• Teatrul Giulești
(sala
Majestic,
14 72 34): Iarna cind au murit cangurii
— 19.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase44
(grădina Boema): O scară la Boema
— 19.
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala
Victoria): Tigrișorul Petre — 11; la
Teatrul de păpuși Herăstrău: Șorice
lul și păpușa — 18,30.

pedagogic,

Caransebeș

Foto : E. Dichiseanu

tv
11,00 Lumea copiilor • Telefllmoteca de
ghiozdan: „Kari.no" — color. Pro
ducție a studiourilor poloneze. Re
gia: Jan Batory. Episodul 2.
12,30 Viața satului (color)
13,00 Telex
13,06 Album duminical (color)
15,00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal
19,20 „Clntarea României" (color) •
Omagiul țării conducătorului Iu
bit. Emisiune realizată in colabo
rare cu Consiliul Culturii șl Edu

CARTEA SOCIAL-POLITICĂ
LA EXAMENUL ACTUALITĂȚII
în răstimpul zare a trecut de Ia
istoricul Congres al IX-lea al parti
dului, literatura filozofică și socialpolitică din tara noastră a cunos
cut o adevărată „renaștere" spiri
tuală. Acest enunț este probat de
fapte care au darul evidenței și se
impun ca atare. Nicicind, in trecut,
atît ca frecvență a aparițiilor,
ca
arie problematică, cit și ca atitudine
ideatică activă nu s-au realizat și
înregistrat progrese de tipul ?elor
cuprinse de perioada de după 1965.
Aceste transformări au fost de
terminate de cursul novator al po
liticii partidului nostru în toate do
meniile de activitate. Asemenea
procese înnoitoare în viața politică
și ideologică nu s-au impus de la
sine, ci, așa cum releva secretarul
general a) partidului, a fost necesa
ră in toți acești ani o luptă hotărîtă
împotriva
dogmatismului,
imobilismului, a gindirii șablonarde,
ca și a nihilismului și cosmopolitis
mului, a tendințelor de
ploconire
față de tot ceea ce este străin.
Lucrările social-politice originale
apărute in această perioadă. într-un
număr incomparabil mai mare decît
în trecut, au abordat cu mai miutâ
îndrăzneală
probleme
ideologice
complexe ale procesului de edifica
re a noii orînduiri, au intrat mai
energic în frontul dezbaterilor ac
tuale de idei, au adus, multe din
ele, contribuții notabile la argu
mentarea pozițiilor deschise, anti
dogmatice ale concepției noastre
despre lume și viață. De asemenea,
domenii noi ale cercetării sociale
și-au făcut simțită prezența in cimpul ideilor publice. S-au revigorat
tradiții românești de vîrf. cum ar Fi
cea sociologică, cea a filozofiei cul
turii, a antropologiei și altele. Mul
te lucrări apărute în această perioa
dă au vocația anticipării,
„prind"
probleme noi și cercetează procese
care abia iau naștere în dezvoltarea
societății noastre socialiste. Frontul
publicistic a susținut, cu tărie. în
treaga dezbatere ideologică creatoa
re promovată activ de
secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Au apărut la noi lucrări funda
mentale. tratate valoroase oe do
menii și ramuri ale gîndirii filozo
fice și social-politice. Aceste rezul
tate deschid prin ele insele noi ori
zonturi cercetării contemporan»1. Mă
gindesc, de pildă. Ia necesitatea de
a se depune eforturi
convergente
pentru a cuprinde. în tratate
de
largă respirație ideatică, nu numai
domenii teoretice distincte : ontolo
gia, teoria cunoașterii, etica, este
tica, ramurile sociologiei, psihologia
socială etc., ci și problematica socioumană a edificării noii
societăți.
Temeie teoretice care configurează
domeniul unui tratat se nasc
nu
numai din cerința sintezelor delimi
tate disciplinar, cu multiple precau
ții epistemologice, ci își pot avea o
sursă de permanentă împrospătare

în
chiar problemele
existențiale
ale omului contemporan, ale con
diției sale economice, sociale, spi
rituale etc. Mă gindesc la o ase
menea problematică interdisciplinară cum este aceea a creativității sau
a exigențelor procesului
educatio
nal contemporan, influențat de noua
etapă a revoluției științifice și teh
nice, la problemele corelate ale eco
logiei și dezvoltării sociale, la exa
minarea multidisciplinară a rolului
și a evoluției ideologiei in lumea
contemporană, la studiul științific
al prognozei economico-sociale. Această perspectivă mai largă spre
care p >t și trebuie să aspire cer
cetarea și publicistica social-politică
implică și cerința ca lucrările ce
apar în prezent să poarte. în pro
iect și finalizare, marca gindirii interdisciplinare moderne, aceea care
se dovedește cea mai productivă, cu
o valoare explicativă și operaționa
lă deosebită. Tendința interdisciplinarității, evidentă în gîndirea ști
ințifică actuală, nu este o modă tre
cătoare, ci o tendință fundamenta
lă, definitorie pentru rutele de mare
rezistentă și valabilitate ale cu
noașterii umane. De aceea, a satis
face această tendință presupune a
corela și integra mai strins eforturi
particulare în modele de tip interdisciplinar, a aborda problemele noi
din sfera cercetării politice. în acest
context, chiar actualele colecții pa
domenii ale diferitelor edituri pot
să aibă o mai mare deschidere interdisciplinară, de îndată ce o astfel
de deschidere nu antrenează anulări
de profil, ci tocmai potențări ale
acestui profil, evidențieri ale comu
nicării sale cu alte domenii de cer
cetare.
După părerea mea, cartea socialpolitică, cea filozofică au o audien
ță mai largă atunci cînd abordează
probleme actuale controversate, evitind locurile comune, repetițiile de
idei, temele care sint deja lămurite,
comentariile stereotip», informația
învechită. Sînt numeroase
temele
care, fără a fi tratate de dragul
spectaculosului în sine, pot trezi un
larg interes public printr-o aborda
re realistă, de înaltă ținută științi
fică, argumentată, critic-constructivă. Multe dintre aceste teme sînt
cuprinse
explicit în
Programul
ideologic al partidului. în expunerile
tovarășului Nicolae Ceaușescu din
29 aprilie și 23 iunie. Este necesar,
sublinia secretarul general al parti
dului. să ne angajăm mai hotărît in
studierea și clarificarea noilor pro
bleme, pentru a da partidului ori
entare și o linie de perspectivă
clare. Printre acestea, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a menționat
problema proprietății socialiste de
stat și cooperatiste, acumularea
și fondul de dezvoltare, siste
mul 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
de formare a poporului unic munci
tor, rolul maselor muncitoare, al
poporului în conducerea societății,
contradicțiile in socialism, acțiunea
legilor obiective în socialism, pre
cum și o serie de probleme mon
diale privind războiul, dezarmarea,
armele nucleare, pacea. Aseme
nea domenii
și
probleme
ale
cercetării în științele sociale și ale
publicisticii
social-politice pot fi
studiate și pot face obiectul unor
lucrări științifice din unghiuri
de
vedere variate, care să
stimuleze
dialogul de idei și cercetarea în do
meniul respectiv prin abordări ori
ginale în care punctele de vedere
ale autorului să fie clar și explicit
formulate, ca puncte de vedere ale
specialistului.
Consider, de asemenea, că în spi
ritul orientărilor cuprinse in Pro
gramul ideologic al partidului, noile
fenomene sociale și politice, care se
află abia te stadiul de naștere în
societatea noastră, iși pot. găsi un
vad analitic mai accentuat, mai pu
ternic susținut public. Este nevoie
de lucrări care să aibă o mai preg
nantă notă de anticipație, de pre
viziune și prognoză,
care să dea
curs unor soluții fi ndamentate. ce
pot fi avute in vedere la nivelul
forurilor de decizie, implicit în ela
borarea de planuri și programe pen
tru dezvoltarea viitoare. Aceasta În
seamnă stimularea tot mai mult a
„cercetării-acțiune" și
„cercetării
pentru dezvoltare" în sfera științe
lor sociale, ca și în literatura socialpolitică, cea sociologică îndeosebi.
în ultimii ani au apărut, după cum
este cunoscut, numeroase lucrări de
atitudine ideologică activă, cu pro
nunțat caracter critic, combativ, ela
borate de pe pozițiile concepției re
voluționare despre lume, care res
ping în mod argumentat, cu un re
marcabil efort analitic curentele si
orientările neștiințifice, retrograde,
din gîndirea burgheză contempora
nă. Preocupările în această direcție
pot și trebuie să fie continuate prin
analiza sistematică, aprofundată a
unor evoluții noi în gîndirea socia
lă nemarxistă, a revirimentului teo
riilor economice neo-clasice. a con
servatorismului politic, a ofensivei
ideologiei de dreapta împotriva cu
ceririlor democratice ale maselor,
ca și a formelor actuale de reacti
vare ideologică șl practic politică te
unele țări occidentale a doctrinelor
fasciste.
Pornim, în sublinierea acestui
imperativ mereu actual al lite
raturii social-politice angajate, de la
adevărul fundamental că
științele
sociale au o pregnantă dimensiune
ideologică și, ca atare, aceasta poate
și trebuie să fie prezentă in orice
abordare de sinteză.

Cont. univ. dr.
Aculin CAZACU

Cura de sănătate pe Litoral
Litoralul și, in general, stațiunile
balneare din țara noastră oferă în
acest sezon cele mai bune condiții
atiț pentru tratarea diferitelor sufe
rințe, cit mai ales pentru menține
rea stării de sănătate fizică și psihi
că, precum și pentru prevenirea îm
bolnăvirilor prin folosirea factorilor
naturali. In acest sens, cura heiiomarină reprezintă un adevărat izvor
de sănătate, climatul nostru marin
avînd calități terapeutice speciale. O
cură de soare, aer și apă, de helioterapie în general, poate fi făcută
pretutindeni in țară, unde natura ne
oferă acești factori naturali, pe care
trebuie numai să știm cum să îi fo
losim pentru a beneficia din plin de
virtuțile lor terapeutice.
Așa cum ne-a precizat dr. Arcadie Percek, medic primar radio
log și oncolog la Spitalul clinic „Dr.
I. Cantacuzino" din București, expu
nerea la soare — denumită helioterapie — este recomandată ca tratament
sau ca mijloc de creștere a rezisten
ței organismului. Orice om sănătos
poate profita din plin de acest factor
natural, chiar și cei sensibili, sufe
rinzi ori virstnici, dacă respectă anu
mite reguli.
O primă recomandare este de a ne
adresa medicului, care va stabili în
ce măsură ne este utilă cura heliomarină, cind este mai indicat să
mergem la mare și cum să procedăm
pentru a profita din plin de bogăția
factorilor naturali. Facem această
precizare pentru că sînt cunoscute
consecințele excesului sau ale expu
nerilor neadecvate la soare, care
merg de la apariția înroșirii pielii și
chiar a arsurilor pînă la tulburări
diferite. Iată de ce este necesară o
pregătire prealabilă plecării la mare,
prin expunerea progresivă la soare a
corpului. Și pe plaja Litoralului, in
continuare, se va face o expunere
progresivă, incepind cu 10 minute
pe fiecare parte a corpului : față,
spate și lateral. Chiar și după cîte
va zile nu este bine să se exagereze,
răminînd pe plajă 4—5 ore. Copiii și
virstnicii, dar și persoanele care au
o sensibilitate mai mare față de ra
diațiile solare vor evita expunerea
prelungită la soare, pentru aceștia
fiind indicate primele ore de dimi
neață, pînă la ora 11, sau dupăamiaza, după orele 16—17, evitîndu-se orele de prînz, cînd radiația
calorică este foarte intensă. Pentru
evitarea insolației este bine să fie
folosită umbrela de plajă, iar capul
să fie protejat cu o pălărie ușoară
cu boruri largi, preferabil albă.
Dacă se produce insolatia — ma-
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OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ
lor, cărora le asigură o creștere nor
mală, prin prevenirea rahitismului
și sporirea rezistenței organismului
lață de numeroase afecțiuni, ceea ce
le permite o dezvoltare fizică și in
telectuală mai bună.
Cura heliomarină este însă deose
bit de importantă pentru categorii
foarte largi ale populației, atit tineri,
cit și adult! și virstnici. ne spune
dr. Lucia Chiriac, șefa policlinicii
balneare Neptun. In ce ne privește,
a precizat in continuare interlocu
toarea, întregul colectiv al policlini
cii este preocupat să răspundă cu
toată solicitudinea cerințelor bolna
vilor, prin curele balneofizioterapeutice efectuate obtinîndu-se rezul
tate din cele mai bune într-o serie
de afecțiuni ale aparatului locomotor:
boli reumatismale cronice degene
rative, localizate fie la articulații
(artroze), fie la nivelul coloanei ver
tebrale (spondiloze sau atrofii mus
culare), sechele posttraumatice ori
postoperatorii, afecțiuni ginecologice,
ale sistemului nervos periferic, ne
frite, boli de piele etc.
Unul din marile ciștiguri după o
cură heliomarină este creșterea re
zistenței organismului in general. Se
știe că, trăind într-un mediu (loc de
muncă, locuință) cu temperaturf care
ne protejează față de frigul sau ar
șița de afară, capacitatea funcției de
termoreglare a organismului scade.
Modificările sezoniere — ger, vint.
arșiță etc. — solicită funcțiile de
apărare ale organismului, de adap
tare la aceste condiții. Ca urmare

însă a diminuării capacității de răs
puns adecvat la frig sau la căldu
ra excesivă, orice schimbare bruscă
a temperaturii — în special frigul —
declanșează boli ale căilor respirato
rii, guturai, bronșite, nevralgii, du
reri musculare ș.a. Cei care au făcut
o cură pe Litoral sau in alte stațiuni
constată cu satisfacție o creștere a
rezistenței organismului față de nu
meroasele „răceli", viroze, infecții.
Cele mai bune rezultate de călire
a organismului se obțin prin expu
neri alternative la cald și la rece,
adică prin efectuarea plajei, la soa
re, și repetate băi in apa mării, în
timpul helioterapiei. Această alter
nantă a efectelor cald-rece determi
nă o bună antrenare a funcțiilor
de termoreglare, îndeosebi printr-o
mai bună activare și adaptare a cir
culației sîngelui de la nivelul pielii.
Organismul devine astfel capabil să
răspundă ulterior mai adecvat la eventualele solicitări sezoniere : frig,
umezeală, curenți de aer rece
etc. Prin expunerea la soare a cor
pului, Încălzirea lui de la nisip, ae
rul cald și soare, urmată de băi in
apa mării crește capacitatea de apă
rare a organismului față de boli pro
vocate de umezeală sau frig, cum
sînt guturaiul, sinuzitele, faringitele,
amigdalitele, ca și durerile muscula
re, nevralgiile etc.
Curele profilactice de pe Litoral pun
accentul pe complexul de factori na
turali specifici, deosebit de valoroși
pentru menținerea sănătății. Astfel,
cura heliomarină contribuie la dimi
nuarea colesterolului și in general a
grăsimilor din singe, prevenind mul
te îmbolnăviri. Pacienți veniți pe Li
toral cu diferite afecțiuni cardiovas
culare, asociate unor suferințe reu
matismale sau de altă natură și care
au beneficiat de tratament, au înre
gistrat ameliorări ale valorilor ten
siunii arteriale, care tind să se nor
malizeze, procentul de grăsimi din
singe a scăzut, iar capacitatea de
efort fizic a organismului a crescut
simțitor.
Rezultate foarte bune se obțin și
în diferite boli ale aparatului respi
rator, datorită faptului că aerosolii
de Ia malul mării ameliorează sub
stanțial
capacitatea
respiratorie,
crescind rezistența organismului față
de bolile aparatului respirator. în
acest sens, plimbările pe țărm
în
orele după-amiezei pină seara ttrziu
reprezintă o cură de aerosoli natu
rali de neinlocuit prin nici un medi
cament.
Se poate spune că Litoralul repre
zintă un enorm rezervor de sănăta
te, destindere și refacere de care putem beneficia din plin.

Elena MANTU

BOTOȘANI :
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Imagini din R.P. Mongolă.
mentar (color)
21,35 Mlndrla de a fi cetățean al
niei socialiste • Șansa de
strui durabil
21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului.

20,00
20,25
20,45
21.20

nifestată prin dureri de cap, ame
țeli, grețuri, puls rar, zgomote în
urechi etc. — persoana respectivă
trebuie să renunțe la plajă în ziua
respectivă, să se odihnească în ca
meră, culcată in pat, cu comprese
reci aplicate pe ff.’nte. în cazul cind
apar palpitații, accelerarea pulsului,
convulsii, greață, febră etc. se va
apela la medic. Astfel de accidente
nedorite pot fi însă evitate ușor prin
măsurile de precauție amintite.
Și în acest an, condițiile de cură
heliomarină sint la fel de bune ca
în anii precedenți — chiar dacă va
lorile termice au fost ceva mai ridi
cate — iar recomandările medicale
se adresează, ca întotdeauna, in spe
cial copiilor, virstnicilor și suferin
zilor. Să nu uităm că helioterapia
este necesară în mod deosebit copii-

(color)
Docu
Româ
a con

La Botoșani s-a desfășurat tra
diționala reuniune folclorică inter
județeană „Holda de aur". La ac
tuala ediție, cea de-a 15-a, au luat
parte ansambluri artistice ale unor
cunoscute întreprinderi industriale
din țară, cluburi muncitorești, case
de cultură și cămine culturale, din
Iași, Brașov, Galați, Suceava, Bistrița-Nâsăud, Bacău și Botoșani.

După o frumoasă paradă a portu
lui popular in municipiul Botoșani,
a avut loc un mare spectacol fol
cloric cimpenesc pe estrada de la
Agafton, in marginea codrului emi
nescian, unde formațiile participan
te au adus laudă muncii harnice
a lucrătorilor de pe ogoare. (Eu
gen Hrușcă).
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a efectuat o vizită de lucru în unități agricole
din județul Constanța
(Ur.aare iii.1 r-a

!>

acțiunii de sistematizare a locali
tăților județului și -de organizare
a unităților teritorial-administrati
ve, a consiliilor țtnice și a unită
ților economice, sociale și cultu
rale din comune.
Primul-secretar al comitetului
județean de partid a prezentat, cu
ajutorul unei hărți, stadiul aces
tei acțiuni, soluțiile adoptate în
vederea traducerii în viață a
orientărilor și indicațiilor secreta
rului general al partidului privind
organizarea cît mai rațională a
consiliilor unice, ținîndu-se seama
de profilul activității, de căile de
comunicații, de perspectivele de
dezvoltare economi co-socială a lo
calităților. în acest cadru au fost
examinate, pe o machetă, solu
țiile privind dezvoltarea localității
Cobadin, în vederea transformării
ei într-un centru agroindustrial
modern. în discuția cu primarul
comunei, cu ceilalți reprezentanți
ai organelor locale de partid și de
stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a făcut o seamă de recomandări
pentru amplasarea
rațională a
obiectivelor agroindustriale prevă
zute a spori puterea economică a
localității. în același timp, secre
tarul general al partidului a sub
liniat importanța ce trebuie acor
dată construcției unităților de învățămînt, cultură și ocrotire so
cială, asigurării unei rețele cît mai
largi de servicii către populație,
corespunzător cerințelor unui trai
civilizat. în acest sens, si la Co
badin — ca de altfel în toate cen
trele agroindustriale — schița de
sistematizare exprimă grija deose
bită pentru amplasarea și reali
zarea corespunzătoare a școlii, gră
diniței, creșei, centrului de cultură
și creație
..Cîntarea României",
spitalului, băii publice, morii, bru
tăriei. Au fost examinate cele mai

bune amplasamente pentru noile
unități economice și sociale ale
comunei.
în continuare, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a fost invitat să vizi
teze sole cultivate cu griu, floarea-soarelui, porumb și in, aparținînd întreprinderii agricole de
stat și cooperativei agricole de
producție Cobadin.
Cimpul arată frumos, culturile
sînt bine dezvoltate, anunțînd și în
acest an recolte bogate ; lucru
confirmat de evaluările specialiști
lor, care indică niveluri superioare
producțiilor planificate.
Secretarul general al partidului
a fost informat în legătură cu mo
dul în care au fost îndeplinite in
dicațiile primite anul trecut, cu
prilejul vizitei de lucru în unități
cultivatoare de in din județ. Ca
urmare, prin folosirea unor densi
tăți și a unei tehnologii corespun
zătoare, s-au obținut plante cu ta
lie mai înaltă, care asigură pro
ducții superioare de fibre și se
mințe.
Adresîndu-se numeroșilor lucră
tori ai ogoarelor aflați de față,
secretarul general al partidului a
arătat că i-au făcut o impresie
bună culturile de grîu, porumb,
floarea-soarelui și de in, ceea ce
demonstrează că, atunci cînd se
aplică în mod corespunzător cu
ceririle tehnico-științifiee, se ob
țin recolte bogate. Felicitîndu-i
pentru aceste rezultate, tovarășul
Nicolae Ceaușescu le-a adresat în
demnul de a acționa. în continua
re. pentru stringerea la timp și
fără pierderi a recoltei, pentru
obținerea unor producții tot mai
mari, o dată cu urarea de noi suc
cese în muncă, de multă sănătate
și fericire.
Aprecierile și îndemnurile se
cretarului general al partidului au
fost primite .u vie satisfacție de
locuitorii din Cobadin, de toți cei

TELEGRAMA
Tovarășul Constantin Dăscălescu.
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit
o telegramă din partea tovarășului
Do Muoi. in care sint adresate since
re mulțumiri pentru felicitările
transmise cu ocazia alegerii sale in
funcția de președinte al Consiliului

de Miniștri al Republicii Socialiste
Vietnam. în telegramă se exprimă
convingerea că relațiile de prietenie
și cooperare frățească dintre cele
două țări se vor consolida și dezvol
ta continuu, in interesul popoarelor
celor două țări, al păcii și socialis
mului.

prezenți, care și-au reafirmat, prin
puternice aplauze, prin ovații și
urale, hotărîrea de a munci, cu
abnegație și dăruire, pentru înde
plinirea indicațiilor și sarcinilor
stabilite, pentru sporirea continuă
a producțiilor agricole, pentru con
tinua dezvoltare și înflorire a co
munei în care trăiesc și muncesc.
Dialogul de lucru al secretarului
general al partidului cu specialiș
tii și lucrătorii ogoarelor din jude
țul Constanta a continuat la

COOPERATIVA AGRICOLA
DE PRODUCȚIE TOPRAISAR, unitate bine cunoscută pen
tru recoltele mari obținute la di
ferite culturi. Și aici, în întinde
rea lanurilor, se acționează cu
toate forțele la recoltatul griului
pe cele peste 1 000 de hectare.
Prezentind rezultatele obținute
pînă acum, gazdele au informat
că la orz cooperatorii din Topraisar au înregistrat o producție de
peste 8 000 kg la hectar, superioa
ră realizărilor medii pe ansamblul
consiliului. Se estimează, de ase
menea. o producție ridicată la
griu. în acest cadru, s-a
subli
niat că se acordă o atenție deose
bită strîngerii, transportării și
depozitării recoltei, eliberării te
renului și pregătirii acestuia pen
tru cultura a doua.
A fost examinată starea de ve
getație a unor culturi comparati
ve de porumb, sfeclă de zahăr și
soia, apreciindu-se
că
plantele
s-au dezvoltat bine, ceea ce de
monstrează că lucrările de între
ținere au fost executate Ia timp
și de calitate. S-a relevat că mo
dul cum se prezintă plantele, den
sitatea culturilor dau garanția ob
ținerii unor recolte mari.
La încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a apreciat că
starea culturilor de grîu, porumb,

sfeclă de zahăr și soia este bună.
De asemenea, realizările la
orz
sînt bune. Subliniind că sînt con
diții ca în acest an cooperativa
agricolă
de producție Topraisar
să poată obține, pe baza rezulta
telor, înaltul titlu de „Erou al Noii
Revoluții
Agrare",
tovarășul
Nicolae Ceaușescu i-a felicitat și
a adresat agricultorilor, tuturor lo
cuitorilor comunei urarea de a
obține recolte tot mai bogate, mul
tă sănătate și fericire.
Pretutindeni, pe parcursul vizi
tei. care a avut un pronunțat ca
racter de lucru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat cu multă însuflețire de lucră
torii ogoarelor, care au exprimat
bucuria de a se reîntilni cu condu
cătorul iubit al partidului și statu
lui, profunda lor recunoștință pen
tru preocuparea statornică a secre
tarului general al partidului ca în
fățișarea așezărilor dobrogeni, a
întregii țări să devină tot mai
frumoasă, ca viața tuturor cetățe
nilor patriei să fie tot mai pros
peră.
Cadrele de conducere de la
nivelul județului, factorii de răs
pundere din unitățile vizitate,
specialiștii prezenți la această
analiză au adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu cele mai calde
mulțumiri pentru
vizită, pentru
orientările și indicațiile primite,
asigurîndu-1 că vor acționa cu toa
tă fermitatea
pentru traducerea
lor in viață. Ei s-au angajat să de
pună toate eforturile pentru creș
terea producțiilor agricole și înde
plinirea cu succes a obiectivelor
noii revoluții agrare, pentru înfăp
tuirea exemplară a programelor
de sistematizare și modernizare a
localităților,
adueîndu-și
astfel
contribuția la transpunerea în
viață a hotărîrilor Congresului
al XIII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului.

Cronica zilei
La invitația C.C. al P.C.R., intre
4—9 iulie a.c. a vizitat țara noastră
o delegație de activiști ai Partidului
FRELIMO din Mozambic, condusă de
Rosalia Celestina Jose Lambela,
membru al C.C. al partidului, șeful
Departamentului de organizare. In
timpul șederii in România, delegația
a purtat discuții la C.C. al P.C.R.,
la Academia de studii social-politice

de pe lingă C.C. al P.C.R. și la Co
mitetul județean Constanța al P.C.R.,
a vizitat obiective economice și social-culturale din municipiul Bucu
rești și județul Constanța.
La încheierea vizitei, delegația a
fost primită de tovarășul Ion Stoian,
membru supleant al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.

MAREA ȘĂRBAlOARE
A POPORULUI MONGOL
Tovarășului JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol,
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole
ULAN BATOR

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Populare Mongole,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste
România, al poporului român și al meu personal, vă adre
sez dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului
Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural
Popular Mongol și poporului mongol prieten călduroase
felicitări, împreună cu cele mai bune urări.
Poporul român cunoaște și se bucură in mod sincer de
succesele obținute de poporul mongol prieten în con
struirea societății socialiste.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și co
laborare existente intre țările noastre se vor dezvolta

continuu, pe baza Tratatului de prietenie și colaborare
dintre Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Mongolă, precum și al hotărîrilor și ințelegerilor la
care am ajuns cu prilejul întilnirii ?i convorbirilor noas
tre de la Ulan Bator, în interesul ambelor noastre po
poare, al cauzei păcii și înțelegerii în întreaga lume.
De Ziua națională a Republicii Populare Mongole vă
urez dumneavoastră, comuniștilor,
întregului
popor
mongol prieten succes deplin în înfăptuirea hotăririlor
Congresului al XIX-lea al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, în întreaga activitate consacrată construirii
socialismului pe pămîntul patriei dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Primul-ministru al
Guvernului
Republicii Socialiste România,, to
varășul Constantin Dăscălescu, a tri
mis o telegramă președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii
Populare Mongole, tovarășul Dumaaghiiii Sodnom, prin care ii adre
sează, cu prilejul celei de-a 67-a ani
versări a victoriei revoluției popu
lare mongole, un cald salut priete
nesc și cele mai sincere felicitări.

Poporul mongol sărbătorește la
11 iulie împlinirea a 67 de ani de
la victoria revoluției populare,
antiimperialiste și antifeudale, care
a creat condițiile instaurării pri
mului guvern popular din istoria
țării.
Victoria de la 11 iulie 1921, în
făptuită sub conducerea Partidului
Popular Revoluționar Mongol, s-a
înscris ca un eveniment crucial în
lupta poporului mongol pentru re
naștere națională, libertate și pro
gres. Cursul înnoitor inaugurat prin
izbînda revoluției populare avea să
fie consolidat apoi prin abolirea
monarhiei și proclamarea republi
cii, la 26 noiembrie 1924. în anii
următori, eforturile partidului, ale
maselor au fost concentrate în di
recția aprofundării procesului re
voluționar și creării condițiilor
pentru trecerea la construirea so
cialismului.
Liniile directoare ale actualului
cincinal, elaborate de cel de-al
XIX-lea Congres al P.P.R.M., sta
bilesc ample obiective în domeniul
dezvoltării economice și sociale —
adincirea procesului de industriali
zare, trecerea mai largă a agricul
turii pe baze intensive. Acționind
cu perseverență,
oamenii muncii
din țara prietenă Înfăptuiesc în
bune condiții sarcinile celui de-al
VIII-lea plan cincinal — de creș
tere continuă a producției sociale
pe baza ridicării eficienței în pro
ducție și a calității produselor. în

în telegramă se exprimă convin
gerea că, prin eforturi comune, gu
vernele celor două țări iși vor aduce
o contribuție sporită la dezvoltarea
raporturilor de strinsă
colaborare
dintre Republica Socialistă România
și Republica Populară Mongolă, în
spiritul convorbirilor și ințelegerilor
convenite la cel mai înalt nivel.
★
Cu ocazia celei de-a 67-a ani
versări a victoriei revoluției popu

ceî doi ani care au trecut din ac
tualul cincinal, Republica Populară
Mongolă a obținut o creștere de
9,9 la sută a venitului național, de
13 la sută a producției globale in
dustriale. Concomitent, a sporit
producția agricolă cu 14 la sută, in
comparație cu indicatorul mediu pe
cincinalul anterior. Sarcinile sta
bilite pentru actualul cincinal pre
văd, de asemenea, asigurarea de
noi progrese in domeniul culturii
și învățămintului. Se realizează cu
succes acțiunile propuse de ridi
care a nivelului de trai al popu
lației.
S-au făcut primii pași, cu bune
rezultate, de transpunere in viață
a măsurilor îndreptate spre intro
ducerea noului sistem al mecanis
mului economic, a celor privind
planificarea, consolidarea autogestiunii, extinderea autonomiei uni
tăților industriale și economice,
perfecționarea structurii de condu
cere a economiei naționale, apro
pierea conducerii de producție.
Poporul român urmărește cu
prietenie activitatea constructivă a
poporului mongol, se bucură de re
zultatele obținute de acesta in ope
ra de construire a socialismului,
între România și Mongolia, intre
Partidul Comunist Român și Parti
dul Popular Revoluționar Mongol,
între popoarele celor două țâri s-au
statornicit și se dezvoltă relații de
prietenie și colaborare rodnică, ba

lare mongole, președintele Marii
Adunări Naționale, Nicolae Giosan,
și ministrul afacerilor externe, Ioăn
Totu, au adresat omologilor lor din
Republica Populară Mongolă tele
grame de felicitare. Cu același pri
lej, organizații de masă și obștești,
instituții centrale din țara noastră au
adresat telegrame de felicitare or
ganizațiilor și instituțiilor similare
din R.P. Mongolă.

zate pe stimă și respect reciproc. în
acest cadru, specialiști și tehnicieni
români au construit, în cooperare,
in țara prietenă, un șir de obiective
economice și sociale importante.
Relațiile româno-mongole cunosc un
curs mereu ascendent, in spiritul
principiilor și prevederilor Tratatu
lui de prietenie și colaborare dintre
cele două țări și ale Programului de
lungă durată privind dezvoltarea
colaborării economice și țehnicoștiințifice pe perioada pină in anul
2000. Un rol determinant în întă
rirea colaborării româno-mongole
l-au avut și îl au relațiile dintre
P.C.R. și P.P.R.M. și, în acest ca
dru, întîlnirile și convorbirile la
nivel înalt. O nouă și importantă
contribuție la dezvoltarea și inten
sificarea bunelor relații dintre po
poarele șl țările noastre a fost mar
cată prin rezultatele rodnice ale vi
zitei oficiale de prietenie a to
varășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
efectuată recent in R.P. Mongolă.
Aniversarea revoluției populare
mongole constituie pentru poporul
român un prilej de a-și reafirma
sentimentele de prietenie față de
poporul mongol, încredințat că re
lațiile de prietenie și conlucrare
dintre partidele și țările noastre se
vor dezvolta și intensifica tot mai
mult, in folosul reciproc, al cauzei
socialismului și păcii în lume.

BULETIN RUTIER
DROBETATURNU SEVERIN :
Mobilă modernă,
din materie lemnoasă
economisită
Colectivul de muncă de la Cominatul pentru prelucrarea lemnu,ui din Drobeta-Turnu Severin se
preocupă stăruitor de realizarea,
într-o gamă tot mai variată, a unor
produse moderne si cu consumuri
tot mai reduse. Au fost alcătuite
grupe din specialiști, tehnicieni,
maiștri și muncitori cu Înaltă ca
lificare în toate secțiile de produc
ție. care concep și aplică noi so
luții tehnioe. menite să asigure, in
procesul de fabricație, valorifica
rea integrală a materiilor prime si
materialelor. Pină nu de mult,
straifurile de furnir se aruncau.
Prin noul procedeu ce se foloseș
te acum se asigură îmbinarea in
lungime a acestora si valorifica
rea lor integrală in producție.
Printr-un alt procedeu s-a trecut
și la îmbinarea resturilor de plăci
aglomerate din lemn. Numai ne aceste căi. la nivelul anului 1988 ee
obține o economie de material
lemnos care echivalează cu reali
zarea a 80 garnituri de mobilă de
diferite tipuri. (Virgiliu Tătarul.

HARGHITA : Sporirea
bazei de materii prime
Acționind cu răspundere comu
nistă pentru îndeplinirea uneia
dintre prioritarele cerințe ale eco
nomiei naționale — punerea in va
loare a noi resurse de substanțe
minerale utile — colectivul de
muncă al întreprinderii de pros
pecțiuni și exploatări geologice
Harghita,— care iși desfășoară ac
tivitatea pe raza județelor Brașov,
Mureș, Covasna și, Harghita — ra
portează realizarea și depășirea
sarcinilor de plan pe primul se
mestru al anului la toți indicato
rii, predind beneficiarilor toate obiectivele prevăzute. Astfel, planul
la galerii a fost realizat in propor
ție de 102,4 la'sută, la Suitori 103,3
la sută, la puțuri de cercetare —
118,6 la sută, la plane inclinate 107
la sută, la șanțuri 140 la sută, la
foraje hidro 103,4 la sută, asigu-

rindu-se realizarea indicatorilor economico-financiari și prin obține
rea unor importante beneficii. „Bu
nele rezultate se datoresc aplicării
măsurilor din programul de per
fecționare a organizării și moder
nizare a producției — ne spune
inginerul Ioan Vaidoș. directorul
inireprinderii. O atenție deosebită
am acordat mecanizării lucrărilor,
incadrîndu-ne in consumurile spe
cifice la energie șl lemn de mină".
(Nicolae Șandru).

BUZĂU : în sprijinul
cetățenilor
Venind în sprijinul cetățenilor,
pe bulevardul Nicolae Bălcescu din
municipiul Buzău a fost dată în
folosință o unitate specială de
prestări servicii „Moda", cea mai
mare și modernă unitate de acest
fel din rețeaua cooperației mește
șugărești a județului. Unitatea este
profilată pe satisfacerea comenzi
lor de la populație pentru articole
de croitorie, încălțăminte și marochinărie. Spațiile de la parter sint
destinate preluării comenzilor ' de
către două din cooperativele meș
teșugărești buzoiene de prestigiu
„Sporul" și „Arta Buzăului", pre
cum și desfacerii unor produse
confecționate. La etaj sînt ampla
sate atelierele de producție, în care
lucrează cooperatori bine pregătiți
profesional. (Stelian Chiper).

IAȘI : Unități prestatoare
de servicii
Cooperația meșteșugărească din
județul Iași iși desfășoară activita
tea in cadrul a 12 cooperative afla
te pe raza municipiului Iași și in
orașele Pașcani, Ilirlău și Tirgu
Frumos. Noua cooperativă recent
Înființată la Pașcani se numește
..Meșteșugarul" și are 31 secții și
ateliere de producție și prestări de
servicii. în ultimul timp s-au în
ființat noi ateliere de prelucrare a
fierului, lemnului și materialelor
plastice, de împletituri de nuiele,
confecții și tricotaje, obiecte de
artizanat, precum și unități de re
parații încălțăminte, confecții, blă
nării etc. Cele aproximativ 600
unități și ateliere meșteșugărești
existente prestează peste 130 de
profiluri de servicii pentru popu
lație. (Manole Corcaci).

INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI
— DIRECȚIA CIRCULAȚIE
Centura de siguranță
Un automobilist a plecat la drum
obosit, după o noapte nedormită.
De la Huși la Galați sint destui
kilometri, dar dorea cu orice chip
să ajunga mai repede acasă. Renunțind la popasurile atit.de necesare in
starea in care se afla, respectivul
conducător auto a rulat fără opri
re, astfel incit în localitatea Vinători l-a doborit somnul. In coliziu
nea ce a urmat cu un copac de pe
marginea șoselei mașina a fost grav
avariată. Din fericire, șoferul și o
pasageră au scăpat nevătămați da
torită faptului că aveau cuplate
centurile de siguranță. Un proaspăt
posesor al permisului de conducere
— era automobilist de numai 7 zile
— circula pe șoseaua Oravița —
Moldova Nouă, puțin cam repede
pentru lipsa lui de experiență, ast
fel că la o curbă a pierdut controlul
direcției și s-a răsturnat. înainte de
a pleca la drum a avut însă pre
vederea de a-și cupla centura de
siguranță și aceasta i-a salvat via
ta. Este de reținut faptul că, alături
de măsurile preventive pe care fie
care automobilist este dator să le
ia cînd pleacă la drum, cuplarea
centurii de siguranță trebuie să stea
în atenție ca un plus' de precauție,
menit să-i apere viața și integrita
tea corporală.

Distanța la depățire
Prin specificul circulației in se
zonul estival, automobiliștii recurg
frecvent la efectuarea depășirilor.
Gradul ridicat de complexitate și
risc al acestor manevre reclamă, pe
lingă indeminare, maximum de atenție. Se depășesc, de regulă, ve
hicule cu deplasare lentă, dar și
acestea efectuează, la rîndul lor,
depășiri. De aceea, trebuie urmă
rite nu numai deplasarea autove
hiculelor care circulă din sens opus
și din spate, ci și eventualele ma
nevre neașteptate ale celui depășit.
La Movilița, județul Ialomița, con
ducătorul unui autoturism tocmai
depășea un biciclist cind acesta, im
prudent. a efectuat brusc un viraj
spre stingă și s-a dezechilibrat, ni
merind sub roți. Dacă omul de la
volan ar fi menținut, în timpul de

pășirii, o distantă laterală mai mare
și l-ar fi avertizat sonor pe bi
ciclist asupra manevrei, cu sigu
ranță că accidentul nu s-ar fi pro
dus. O distanță laterală corespun
zătoare, concomitent cu o aten
tă asigurare se impun și la
depășirea vehiculelor care tractea
ză remorci. La Buziaș, șoferul
unui autocamion a încercat să de
pășească un tractor rutier. Ambele
autovehicule tractau remorci. Ob
serving că din sens opus se apropia
o altă mașină, șoferul a forțat de
pășirea, însă distanta laterală față
de tractor fiind insuficientă, remor
ca acestuia a fost acroșată și s-a
răsturnat. Iată de ce, factorii de
răspundere din toate unitățile so
cialiste cu atribuții și responsabi
lități privind asigurarea transportu
rilor în agricultură trebuie să efec
tueze instructaje cu conducătorii de
vehicule și autovehicule, să-i deter
mine să folosească in mod corect
drumurile publice și să respecte nor
mele rutiere și ale conducerii pre
ventive.

Folosirea luminii farurilor
Siguranța deplasărilor rutiere du
pă lăsarea serii
este condiționată
pentru toți participanții la trafic de
asigurarea unei cît mai bune vizibi
lități. Mai greu de observat decît
vehiculele — care, de regulă, sint
semnalizate —, pietonii sint și cei
mai vulnerabili. Ei trebuie, de aceea,
să urmărească atenți circulația auto
vehiculelor. asigurindu-se temeinic
înaintea traversărilor și evitînd să
meargă pe partea carosabilă, unde
pericolul de a fi loviți de autovehi
cule, mai aies noaptea, este foarte
mare. Șoferii nu-i pot observa de la
distanță pe pietonii imprudenți la
lumina, farurilor dacă din sens opus
circulă alte autovehicule care inco
modează perceperea detaliilor din
umbră. Reducerea vitezei la apropie
rea din sens opus a altor autovehi
cule este, în circulația nocturnă, o
cerință impusă de particularitățile
fiziologice ale vederii. A vedea și a
fi văzut de la distanță cit mai mare
este, mai ales in circulația nocturnă,
o problemă căreia toți participanții
Ia traficul rutier trebuie să-i acorde
importanța cuvenită.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ATLETISM. • Proba feminină de
1 500 m din cadrul concursului in
ternațional de atletism de la Lon
dra a fost ciștigatâ de sportiva ro
mâncă Paula Ivan. înregistrată cu
timpul de 4’05”82/100. Pe locul al
doijea s-a clasat olandeza Elly Van
Hulst — 4’06”50/100. Alte rezultate :
feminin : 200 m plat : Grace Jackson (Jamaica) — 22”40/100 ; 100 m
garduri : lordanka Donkova (Bul
garia) — 12”89/100 ; masculin : 1 500
m *— Said Aouita (Maroc) — 3’36”
50/100 ; 800 m : Sebastian Coe (Ma
rea Britanie) — r46”13/100 ; 400 m
garduri : Nat Page (S.U.A.) — 49”
31/100 ; săritura in înălțime : Nick
Saunders (Bermude) — 2,30 m. Con?urentul român Sorin
Matei
a
wupat locul al doilea cu 2,28 m.
> în
ultima zi a
campionate>r de atletism ale U.R.S.S., pro> de triplusalt a fost cîștigată de
leksandr Kovalenko, cu rezultatul

de 17,47 m, iar la aruncarea suliței
primul s-a clasat Viktor Evsiukov —
79,80 m. Alte rezultate :
feminin :
săritura în înălțime : Elena Rodina
— 1.94 m ; aruncarea suliței: Irina
Kostiucenkova — 66,82 m ; mascu
lin : aruncarea greutății : Serghei
Gavrlușin — 21,39 m.
CANOTAJ.
Simbătă pe lacul
Bascov, in cadrul competiției inter
naționale de caiac-canoe „Regata
Pitești" au avut loc finalele probelor
pe distanța de 500 m. Dintre spor
tivii români s-a evidențiat canoistul
Aurel Macarencu, învingător in proba
de simplu cu timpul de 2T2”79/100.
O victorie spectaculoasă a obținut
echipa României (Popa, Lețcaie,
Petrov, Constantin), clasată pe locul I
la caiac-4, cu timpul de 1’25”18/100.
Iată și alți cîștigători : caiac-simplu
bărbați; Thomas Waske (R.D.G.) —

r57”17/100 ; caiac-simplu fete : Ines
Rudolph (R.D.G.) — 2’05”92/100 ;
caiac-dublu
masculin :
România
(Velea, Stoian) ; canoe-dublu mascu
lin :
România (Obreja, Andriev) ;
caiac-dublu feminin : R.D. Germană
(Rudolph, Punke).
Astăzi se desfășoară semifinalele
și finalele probelor pe distanța de
1 000 m.

PENTATLON MODERN. Concursul
internațional de pentatlon modern,
disputat la Zeliona Gora, a revenit
polonezului T. Zazulia, cu 5 416 punc
te, urmat de coechipierul său M. Czizoviez — 5 402 puncte, D. Smirnov
(U.R.S.S.) — 5 364 puncte etc.
Pe
echipe a ciștigat Polonia, cu 16 093
puncte. Formația română, partici
pantă la întrecere, a ocupat locul 7
cu 14 352 puncte. Ultima probă —
călăria — a fost ciștigată de polone
zul D. Budziak, cu 1 084 puncte.

AUTOMOBILISM.
Campionatul
mondial automobilistic de formula 1
continuă, azi, in Anglia, cu „Marele
premiu" de la Silverstone, întrecere
deosebit de importantă pentru con
figurația clasamentului. In antrena
mentele de control, cel mai bun timp
l-a inregistrat italianul Michele Alboretto (l’10”669/l 000), urmat
de
brazilianul Ayrton Senna (1TO"787/
1 000) și francezul Alain Prost
(l’U”550/l 000).

BOX. Sportivi din țări ale Ame
rică Latine și Africii vor participa
(pentru a-și verifica potențialul in
vederea Jocurilor Olimpice) la un
turneu ce va avea loc în localitatea
cubaneză Moa (provincia Holguin).
Vor evolua în ring pugiliști
din
Mexic, Nicaragua, Uruguay, Jamaica,
Angola, Mali, Nigeria; vor participa,
de asemenea, cei mai buni boxeri
cubanezi.

Ferestre deschise spre nou
Coincidența a făcut ca. exact
după unsprezece ani. să pășim din
nou pe pămmtul Mongoliei. Și tot
coincidență a fost și faptul să avem
din nou pe același insoțitor, Dagvin
Baltulga, ceea ce ne-a ajutat să re
vedem unele locuri din prima noas
tră documentare. Desigur, in is
toria multimilenară a unei țări
cum este Mongolia, unsprezece
ani reprezintă o perioadă foar
te scurtă. Și totuși este o pe
rioadă marcată în această țară de
prefaceri înnoitoare fără precedent.
Prima am consemnat-o încă de
la coborîrea din avion : în locul
barăcilor improvizate de odinioară,
ne-a intîmpinat edificiul unei
aerogări moderne. La poarta de
intrare în capitala Mongoliei. în
locul puzderiei de iurte de acum
unsprezece ani. se înaltă blocuri
cu cite zece etaje, străjuind un
larg bulevard cu trei și patru
benzi de circulație pe sens. Des
pre alte noutăți avea să ne vor
bească. în fața unor machete și
grafice, panouri si schite de siste
matizare. Sandaghiin Tulga, direc
tor la Direcția planificării și arhi
tecturii municipiului Ulan Bator :
— Primul plan de 10 ani de dez
voltare generală a capitalei, pe
care am început să-l realizăm din
1976 și să-1 depășim apoi an de
an. a întrecut toate așteptările. La
încheierea lui trebuia să ajungem
la 310 000 de locuitori, dar iată că
am trecut acum de o jumătate de
milion. în numai 10 ani. suprafața
locuibilă nou construită a egalat-o
pe cea realizată in întreaga istorie
a orașului. Alături de noile an
sambluri de locuințe s-au construit
o mare Întreprindere de prefabri
cate. una de încălțăminte, fabrici
de tricotaje, fabrici de produse
lactate și zaharoase, două termo
centrale și alte obiective impor
tante. Acestora li s-au adăugat
noi școli, crose si grădinițe pen
tru copii, edificii de sănătate si așezăminte de cultură, intre care
un impozant edificiu cu funcțiuni
polivalente pentru tineret.
Tot
pentru tineret se află in construc
ție. in zona centrală a orașului,
un mare centru al știirtei. tehnicii
și culturii, care va adăposti. în
cele 14 etaje ale sale, numeroase
săli de spectacole, ateliere, cabine
te și spatii special amenajate pen
tru cercuri aplicative. Am stăruit asupra preocupărilor noastre pen
tru tinăra generație pentru că.
oricît vi s-ar părea de ciudat, la
ora actuală Mongolia este o țară
foarte tinără. Peste 75 la sută din
populație o formează locuitorii
sub 35 de ani ' De unde și grija
sporită a partidului și statului
nostru pentru tinerețea țării. Nu
intimplător. planul de perspectivă
prevede și construirea unui insti
tut politehnic pentru 6 000 de stu-

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 10 iulie, ora 20 — 13 iu
lie, ora 20. In țară : Vremea va fi in
general instabilă în nordul, centrul și
estul țării și predominant frumoasă în

denți. care.*1 laolaltă cu căminele,
cantinele șl toate dotările necesa
re. va fi, de fapt, un adevărat oră
șel.
— Care sînt principalele preve
deri ale planului de dezvoltare in
perspectivă a municipiului Ulan
Bator ?
— Planul de dezvoltare generală
a capitalei noastre este eonceput
pină în anul 2010 și el se va rea
liza în etape. Prima etapă — și
cea mai importantă — o constituie
actualul cincinal. în care va trebui
să realizăm tot atîtea locuințe cit
în deceniul anterior. Am organizat
un concurs national și am optat
pentru cele mai bune soluții, care
îmbină tradițiile arhitecturii mon
gole cu cerințele confortului mo
dern. Fiecare ansamblu de locuințe
este proiectat și realizat ca o uni
tate urbană de sine stătătoare, cu
dotări social-culturale proprii. Rit
mul alert în care edificăm aceste

însemnări de călătorie
din R. P. Mongolă
ansambluri este impus de faptul
că jumătate din populația orașului
mai locuiește încă în iurte, deși in
ultimul timp și acestea au fost
modernizate, prin electrificare și
dotarea lor cu aparatură de
uz casnic.' Ca să nu mai vor
besc de faptul că mai avem de
învins mentalitățile unora care pre
feră să trăiască in iurtă decît la
bloc. Am introdus prima linie de
troleibuz si vom deschide noi ma
gistrale rutiere. Se află in con
strucție hotelul ..Selenga" și un
cinematograf cu 1 400 de locuri,
amindouă edificiile fiind cele mai
mari din țară. Vom amenaja pe
malurile nulul Tola, care străbate
orașul, un mare parc de cultură,
odihnă și agrement, vom înălța o
sală polivalentă și — nu in ultimul
rind — noi școli, licee, creșe și gră
dinițe pentru copii. Vedeți ? Facem
ce facem și ajungem tot la tinăra
generație, la grija față de ea.
Noutăți prezintă nu numai ur
banizarea, ci și dezvoltarea econo
mică generală a Mongoliei. Noul
oraș Darhan a devenit unul din
centrele industriale si muncitorești
cele mai puternice din țară ; la
Erdenet s-a construit un gigant
combinat de prelucrare a metale
lor neferoase, expresie a politicii
partidului de a pune îri valoare
bogatele resurse de materii prime
(cupru, molibden, cărbune. fier,
petrol, gaze.
aur. argint, pietre
prețioase, plumb, zinc și altele),
multe dintre ele descoperite abia

celelalte zone. Cerul va fi variabil, cu
înnorări temporare in Crișana, Ma
ramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, unde, local, vor cădea averse
de ploaje însoțite de descărcări elec
trice, ■ pai ales in prima parte a in
tervalului. In celelalte regiuni, aceste
fenomene vor fi izolate și se vor sem
nala îndeosebi după-amiaza. Vîntul va
sufla slab pină la moderat, cu inten
sificări izolate în estul țării la în
ceputul
intervalului.
Temperaturile

în ultimii ani ; la Baganur a în
ceput exploatarea unor mari zăcă
minte de cărbune. De altfel, față
de anul 1921. anul revoluției popu
lare mongole, in prezent întreaga
producție industrială se realizează
în mai puțin de 10 minute ! Să
mai adăugăm și faptul că abia de
cițiva ani Mongolia a ajuns să-și
asigure necesarul de griu și car
tofi. învingînd prejudecăți mile
nare și vitregia naturii, prin pro
movarea unei agriculturi bazate pe
mecanizare și cercetare științifică.
Așa cum aveam să ne convingem
la o fermă de stat, care stăpînește o fișie de pămint fertil, in
tre Podișul Gobi și poalele Mun
ților Altai, munți inalți, dar cu
creste domoale. cu văi împădurite
și ospitaliere.
Impresionanta imagine a Mun
ților Altai aveam s-o revedem intr-una din sălile Muzeului central
de arte plastice din Ulan Bator,
în cîteva
picturi
semnate
de
G. Odon. întimplarea a făcut ca,
în timpul vizitei noastre la muzeu,
să-1 întîlnim și pe pictorul Odon,
artist al poporului, deputat în Ma
rele Hural Popular și membru al
conducerii Asociației de prietenie
Mongolia — România.
— Am citit, am auzit și știu
foarte multe lucruri frumoase des
pre România, despre istoria și cul
tura ei, despre înfăptuirile socialis
te ale poporului dumneavoastră —
ne spune el. Am avut ocazia să
văd și creații ale artiștilor plastici
români și am fost profund impre
sionat.
Cuvinte de apreciere despre rea
lizările țării noastre, amintiri din
tre cele mai frumoase din timpul
vizitelor făcute la București, la
Tirgu Mureș și în alte zone ale
tării a ținut să exprime și Aiușiin
Zumaa. azi directoarea Fabricii de
tricotaje nr. 2, fostă ingineră-șefă
a Fabricii de tricotaje nr. 1. con
struită și pusă in funcțiune tot în
Ulan Bator, in cooperare cu Româ
nia. Aceleași aprecieri și cuvinte
emoționante despre România si
oamenii ei. desore hărnicia. împli
nirile și ospitalitatea lor am notat
și din discuțiile avute cu munci
tori și specialiști de la Combinatul
de mobilă. Un alt obiectiv con
struit in cadrul colaborării econo
mice româno-mongole.
...Carnetul cu însemnările de re
porter de acum unsprezece ani a
fost completat cu numeroase nou
tăți și însemnate realizări. Ele stau
mărturie despre strădaniile și îm
plinirile unui popor angajat in va
lorificarea tot mai deplină a re
surselor țării, a propriilor capaci
tăți creatoare pentru continua pro
pășire a patriei sale socialiste.

Petre POPA

minime vor fi cuprinse. în general, în
tre 12 și 20 de grade, iar cele maxime
între 2< și 32 grade, mai ridicate în
ultim» zi. In București : Vremea va fi
predominant frumoasă, cu cerul va
riabil, favorabil averselor de ploaie și
descărcărilor electrice după-amiaza.
Vint slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 18 și
20 de grade, iar cele maxime intre
28 și 32 grade.

Schimb de mesaje la nivel înalt

româno - marocan

sau cînd armele acționează împotriva
progresului economic și social
„Propunem ca fiecare măsură de dezarmare să ducă la
suplimentarea corespunzătoare a resurselor disponibile pentru
programele de dezvoltare. în general, ar trebui ca în toate
acordurile de dezarmare să fie înscrise clauze care să prevadă
că resursele eliberate vor fi folosite numai în scopuri pașnice.
Pe această bază ar putea fi creat un fond internațional de dez
voltare, sub egida O.N.U., care să fie alimentat în mod conti
nuu din economiile rezultate prin înfăptuirea măsurilor de de
zarmare

NICOLAE CEAUȘESCU
O importantă componentă a pro
gramului complex de dezarmare pre
conizat de România socialistă, de
președintele Nicolae Ceaușescu, re
afirmată în Tezele pentru plenara
C.C. al P.C.R., este reducerea cheltu
ielilor militare și alocarea fondu
rilor eliberate în scopul dezvoltării
economico-sociale a tuturor popoare
lor. Caracterul deosebit de stringent
al soluționării unei asemenea pro
bleme este determinat nu numai de
primejdiile pe care înarmările le
implică pentru însăși existența vie
ții pe planeta
noastră, ci și de
multiplele consecințe negative ale
cheltuielilor militare asupra activi
tății
economice.
„Cursa
înar
mărilor,
arăta
tovarășul
NICOLAE
CEAUȘESCU, sustrage
mijloace uriașe materiale și umane
de la dezvoltarea economico-socialâ,
constituie o piedică de o deosebită
gravitate în asigurarea progresului
omenirii. De aceea, problema dezar
mării constituie astăzi un factor
important pentru progresul general
— și România este hotărită să facă
totul pentru a contribui la unirea
eforturilor popoarelor pentru a im
pune dezarmarea".

Un raport invers propor
țional ReE,ksmul aprecierilor pre
ședintelui tării noastre este confir
mat de însăși evoluția vieții inter
naționale, care arată că înrăutăți
rea situației economice generale în
actualul deceniu — care a cunoscut,
de altfel, cea mai profundă și mai
persistentă criză din perioada post
belică — a avut loc concomitent cu
escaladarea fără precedent a cursei
înarmărilor, care au ajuns să ab
soarbă anual 1 000 miliarde de do
lari, sumă aproximativ egală cu
veniturile a 2 miliarde de persoane,
adică a 40 Ia sută din omenire !
Deși nu se poate determina cu
exactitate impactul înarmărilor asupra situației economice în lume,
există suficiente motive să se con
sidere că sporirea cheltuielilor mi
litare frîneaza puternic dezvoltarea
economică și socială a statelor, re
prezintă unul din factorii cu un
rol și o influentă considerabile în
apariția fenomenelor de criză din
economia mondială, în amplificarea
consecințelor lor și, mai cu seama,
în blocarea încercărilor de a se
ieși din impas
Astfel, potrivit unui recent studiu
al O.N.U.. între cursa înarmărilor
și dezvoltarea economică există un
raport invers proporțional : cu cit
efortul militar al unei țări este mai
mare, cu atit ritmul ei de creștere
este mai redus. Dimpotrivă, state
le care au alocat mai puțin în sco
puri militare au obținut mai mult
pe planul producției civile. Datele
din documentul amintit arată, de
exemplu, că S.U.A., care. între
1960—1983, au consacrat înarmărilor
6,8 la sută din producția lor, iar
investițiilor in producția de pace
19,4 la sută, au obținut un ritm
mediu anual de creștere economică
de 3,4 Ia sută, in timp ce Japonia,
care a cheltuit doar 0,9 la sută din
producția sa pentru înarmări și 30,4
la sută pentru investiții, a realizat
un ritm de creștere de două ori
mai mare — 7,1 la sută.
Aceleași tendințe opuse s-au re
marcat și pe ansamblul țărilor ca

pitaliste dezvoltate : între 1976—1980,
perioadă in care cheltuielile milita
re ale statelor respective au sporit,
în medie, cu 1,9 la sută pe an,
ritmul de creștere a producției lor
a fost de 3,5 la sută ; in schimb,
între 1980—1984, cînd alocările pen
tru înarmări s-au ridicat la 5,5 la
sută, ritmul de creștere a producției
a coborît la 2.5 la sută. In general,
specialiștii O.N.U. apreciază că în
cetinirea simțitoare, în anii ’80, a
activității economice pe plan mon
dial este direct legată de faptul că
înarmările, implică un uriaș transfer
de resurse materiale și umane din
sectorul civil, în care are loc dez
voltarea forțelor de producție, in
sectorul
militar, unde resursele
sint scoase din circuitul productiv.
Calcule aproximative arată că din
fiecare dolar care se cheltuie în
lume în scopuri militare circa o
treime este obținută pe seama re
ducerii investițiilor în producție.

Deturnarea științei de la
rosturile ei- firești. Cursa inar"
mărilor afectează dezvoltarea eco
nomică nu numai direct, prin ca
nalizarea investițiilor în proporții
tot mai mari spre sectorul militar
neproductiv, ci și indirect, în
deosebi prin frînarea creșterii pro
ductivității muncii, care este, la
rîndul ei, larg tributară eforturilor
de cercetare-dezvoltare axate însă
tot mai mult pe tehnica militară.
Datorită ridicării continue a gra
dului de sofisticare a tehnicii de
luptă, a schimbării frecvente a ti
purilor de arme, ponderea cercetării-dezvoltării in scopuri militare in
totalul cheltuielilor de producție din
industria de armament a sporit, în
perioada postbelică, de la 5 la 50
la sută.
Deturnarea cercetării științifice de
la scopurile ei fundamentale frînează productivitatea muncii, în
târzie progresul tehnic in economia
de pace. In acest sens, raportul
menționat mai înainte arată că Sta
tele Unite, care, între 1964—1983. au
alocat în medie pe an circa 30 Ia
sută din totalul cheltuielilor pen
tru cercetare-dezvoltare in scopuri
militare, au realizat un ritm anual
de creștere a productivității mun
cii (2,2 la sută) de aproape trei ori
mai lent decît Japonia (6.1 la sută),
care a consacrat pentru înarmare
doar 0,7 la sută din cheltuielile de
cercetare-dezvoltare.
Evoluția diferită a indicatorilor de
eficiență și competitivitate ai țări
lor capitaliste industriale a dus la
o dezvoltare economică inegală, la
crearea unor puternice dezechilibre
comerciale și financiare, care au
exacerbat măsurile protecționiste —
cu serioase consecințe atît asupra co
merțului, cît și a economiei mondiale.
De asemenea, creșterea rapidă a
cheltuielilor militare a contribuit la
apariția de mari deficite în bugetele
unor state, care. în intenția de a
echilibra finanțele publice, au re
curs la măsuri monetare restricti
ve. la scumpirea excesivă a creditu
lui internațional. Politica dobînzilor
înalte promovată de la o vreme de
unele țări occidentale a contribuit,
în mare măsură. la reducerea ac
tivității economice și creșterea șo
majului în statele bogate, la acu
mularea unei uriașe datorii externe

(de aproape 1 200 miliarde de do
lari) și blocarea procesului dezvol
tării in țările sărace.

în locul programelor de
înarmare — programe de
dezvoltare I Sînt date și fapte
care relevă pregnant realismul și
caracterul umanist al concepției to
varășului Nicolae Ceaușescu cu
privire la necesitatea
înlocuirii
programelor de înarmare cu pro
grame de dezvoltare economico-socială, la folosirea științei și tehno
logiei exclusiv în scopuri pașnice,
la convenirea căilor și mijloacelor
ca toate statele să poată beneficia
neîngrădit, in condiții de deplină
egalitate, de cele mai noi realizări
ale revoluției tehnico-științifice.
Poziția consecventă a tării noastre
în favoarea dezarmării, a reducerii
cheltuielilor militare și utilizarea z
fondurilor eliberate pentru dezvol
tare — poziție puternic reafirmată
și în recentele expuneri și cuvîntări
ale secretarului general al partidu
lui — și-a găsit expresie practică
in numeroase propuneri și inițiati
ve, în demersurile sale stăruitoare
pentru
trecerea
la
„dezarmare
prin fapte", in exemplul pe care
l-a dat în 1986 prin reducerea uni
laterală, cu 5 la sută, a efective
lor, armamentelor și cheltuielilor
militare.
După cum se știe, recent a avut
loc sesiunea specială a Organizației
Națiunilor Unite consacrată dezarmă
rii. Timp de cîteva săptămîni. repre
zentanții tuturor statelor au prezen
tat numeroase propuneri și au insis
tat pentru adoptarea de hotărîri în
legătură cu dezarmarea. Cu
toate
acestea, sesiunea s-a incheiat fără
adoptarea unei hotărîri in această
privință, ignorîndu-se voința marii
majorități a popoarelor lumii. Aceas
ta datorită citorva țări, și in primul
rînd
Statelor Unite ale Americii,
care s-au opus adoptării unei hotă
rîri în această problemă.
„Dar și
fără adoptarea unei hotărîri speciale
— relevă tovarășul Nicolae Ceaușescu
— sesiunea a evidențiat eu putere
voința statelor și popoarelor lumii,
inclusiv a poporului american, de a
se pune capăt actualei politici de
înarmare — care poate duce, inevi
tabil, Ia un nou război mondial, la o
catastrofă nucleară —, de a se ac
ționa pentru o politică de pace, de
colaborare între toate națiunile lu
mii".
Dînd o înaltă apreciere poziției ma
rii majorități a țărilor lumii la această conferință. România își expri
mă speranța că in activitatea vi
itoare pe pian internațional se va
ține seama de dezbaterile ample care
au avut loc la sesiunea specială a
Organizației
Națiunilor
Unite.
Așa cum arăta președintele
Nicolae Ceaușescu.
țara noastră
va acționa și de aici înainte
cu toată hotărîrea pentru dezar
mare. convinsă că numai pe această cale s-ar putea obține re
sursele necesare sprijinirii eforturi
lor îndreptate spre depășirea ac
tualei crize și asigurarea unei dez
voltări stabile și echilibrate a eco
nomiei mondiale.

lui Ia nivel înalt pentru ‘ dezvoltarea
raporturilor
româno-marocane
și
hotărirea de a se acționa pentru aprofundarea și extinderea tot mal
puternică a schimburilor comercia
le și a cooperării in diferite dome
nii de interes comun.

La Rabat au avut loc lucrările ce
lei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei lnterguvernamentale româno-maroca
ne de cooperare economică și teh
nică. Protocolul
sesiunii prevede
măsuri pentru înfăptuirea hotărîrilor și înțelegerilor la nivel înalt, a
prevederilor acordului-program
pe
termen lung, în vederea intensificării
schimburilor comerciale, a extinde
rii cooperării economice și tehnicoșțiințifice dintre cele două țări.
Cu prilejul sesiunii, ministrul de
externe al țării noastre, președinte
le părții române în comisie, a avut
convorbiri cu Ahmed Osman, pre
ședintele Camerei Reprezentanților,
cu Abdellatif Filali, ministrul aface
rilor externe și cooperării, președin
tele părții marocane în comisie, cu
alți membri ai guvernului marocan.

Sesiunea Consiliului economic și social al O.N.U.
GENEVA 9 (Agerpres). — La Ge
neva au început dezbaterile gene
rale, în cadrul noii sesiuni a Consi
liului economic și social al O.N.U.
(ECOSOC). Președintele organiza
ției, Andreas Aguilar (Venezuela),
a declarat, în cuvîntul său, că sînt
necesare noi eforturi în cadrul Na
țiunilor Unite, în vederea stabilirii
unei strategii menite să pună capăt
dezechilibrelor actuale din
econo
mia mondială, determinate, în pri

mul rînd, de povara datoriei externe
a țărilor în curs de dezvoltare —
situație care nu încetează să se în
răutățească.
Directorul general al
Fondului
Monetar Internațional, Michel Cam
dessus, a recunoscut necesitatea ca
statele industrializate occidentale
să-și deschidă piețele pentru pro
dusele . țărilor îri curs de dezvoltare,
in scopul stabilizării comerțului in
ternațional.

Accentuarea dificultăților cu care sint confruntate
țările
in curs de dezvoltare
»
Un raport al B.I.R.D.
WASHINGTON 9 (Agerpres). —
Ritmurile de creștere economică în
multe regiuni ale lumii continuă să
se încetinească, iar în țările in curs
de dezvoltare și în cele dezvoltate
ele sînt foarte instabile și impun
adoptarea unor măsuri urgente — se
arată în cel de-al XI-lea raport al
Băncii Internaționale pentru Recon
strucție și Dezvoltare (Banca Mon
dială). Documentul
menționează
existența unor probleme grave, cum
sînt nivelul foarte ridicat al dobînzi
lor — inclusiv al celor practicate de
Banca Mondială —. volumul redus al
investițiilor, marea instabilitate a
cursurilor valutare,
disproporțiile
uriașe ale balanțelor de plăți, creș
terea protecționismului și șomajul
pronunțat. Aceste fenomene — sub
liniază raporțul — au determinat re
ducerea ritmului mediu anual de
creștere a produsului național brut
(P.N.B.) per capita de Ia 3,6 la sută
la sfîrșitul anilor ’60 la 2,1 la sută
în anii 1973—1980 și la 1,9 la sută
în actualul deceniu.
Ritmul de creștere al P.N.B. s-a
redus considerabil în țările in curs de

dezvoltare, unde — pe alocuri — r
devenit negativ. Se menționează ca
exemplu faptul că in țările in curs
de dezvoltare cu mari datorii sau în
statele din zona subsaharlană P.N.B.
pe locuitor s-a redus în perioada
1980—1987 cu 1,3 și, respectiv, 2,9 la
sută.
O serie de țâri în curs de dezvol
tare sînt confruntate cu o recesiune
economică prelungită, populația de
vine tot mai săracă, predominind fe
nomenul subnutriției și foametei —
relevă raportul. în perioada 1970—
1980, numărul celor subnutriți a cres
cut de Ia 650 milioane la 730 mi
lioane. situația înrăutățindu-se după
1980, cînd ritmul de creștere econo
mică s-a încetinit, salariile reale au
scăzut, iar creșterea numărului de
locuri de muncă disponibile — in
majoritatea țărilor in curs de dez
voltare — a stagnat.
Intr-un capitol
special, raportul
B.I.R.D. sugerează necesitatea redu
cerii protecționismului și a fugii de
capitaluri dinspre țările în curs de
dezvoltare spre cele dezvoltate.

Evenimentele din Africa australă
• întrevedere la Luanda • Rasiștii sud-africani iși intensifică
acțiunile agresive in sudul Angolei
LUANDA 9 (Agerpres). — Pre
ședintele Angolei, Jose Eduardo dos
Santos, s-a întâlnit, la Luanda, cu
președintele Congresului Național
African din R.S.A.. Oliver Tambo —
informează agenția ANGOP, In
cursul întrevederii au fost aborda
te ultimele evoluții din sudul Afri
cii, in contextul convorbirilor cvadripartite. la nivel de experți, con
sacrate normalizării situației din această parte a continentului, care
urmează să fie reluate luni.

LUANDA 9 (Agerpres). — Arma
ta sud-africană a procedat în ul
timele zile la concentrări de trupe
în zonele ocupate ale provinciei Cunene, din sudul Angolei, existând
posibilitatea pregătirii unor noi ac
țiuni agresive impotriva pozițiilor de

apărare ale armatei angoleze — se
arată intr-un comunicat militar di
fuzat la Luanda. Se precizează că
activități similare ale trupelor sudafricane au aVut loc în preajma re
centelor confruntări înregistrate in
valea rîului Cunene, în zona Tchipa,
în cursul cărora armata angoleză a
scos din luptă mai mulți agresori.
PRETORIA 9 (Agerpres). — Po
liția sud-africană a arestat opt per
soane care demonstrau, la Swoop,
împotriva politicii de apartheid și
discriminare rasială promovate de
regimul rasist de la Pretoria —
transmite agenția A.D.N. între cei
arestați se află activiști de frunte
ai mișcării antiapartheid din Africa
de Sud — precizează . agenția.

OSLO

de aproape un miliard, venitul pe locuitor este mai
mic de 200 DE DOLARI I
• Competiția militară irosește 3 pînă la 12 LA
SUTĂ din producția mondială de materii prime dintre
cele mai importante.
• DOUĂ CINCIMI din fondurile de cerceta re-dezvoltare și 50 LA SUTĂ din totalul cadrelor calificate
sint sustrase economiei de pace și antrenate în sec
torul militar.
• Pentru instruirea unui soldat se cheltuiesc în
medie 20 000 DE DOLARI, în timp ce pentru pregă
tirea unui elev se alocă doar 380 DE DOLARI.

Conferință consacrată problemelor protejării
mediului înconjurător și dezvoltării
OSLO 9 (Agerpres). — La Oslo s-au
deschis lucrările unei conferințe a
O.N.U. consacrate problemelor pro
tejării mediului înconjurător și dez
voltării. Participanții la reuniune vor
examina căile aoncrete de aplicare a
propunerilor conținute in raportul
Comisiei de specialitate a Națiunilor
Unite pentru mediul înconjurător și
dezvoltare. Acest document a fost
elaborat de o comisie internațională

de experți și conține o serie de
recomandări privind dezvoltarea și
ocrotirea mediului ambiant, pentru
uzul guvernelor și al organizațiilor
internaționale. La reuniunea de la
Oslo participă secretarul general al
O.N.U., Perez de Cuellar, precum și
reprezentanți din partea unor orga
nizații guvernamentale și neguvernameritale cu preocupări în materie.

...și mari disponibilități de dezvoltare prin materializarea propunerilor României
Reducerea cu 25—30 LA SUTĂ a cheltuielilor mi
litare mondiale ar elibera importante resurse fi
nanciare, care, investite pînă la sfîrșitul secolului, ar
permite, după calculele O.N.U., să se realizeze :
• Cu 25 LA SUTA (circa 250 miliarde de dolari
la actualul nivel al cheltuielilor militare) - crește
rea venitului național, în medie, cu 21,3 LA SUTĂ
în țările Americii Latine, cu 47,6 LA SUTĂ în țările
cel mai puțin dezvoltate din Asia și cu 166,7 LA SUTĂ
în statele sărace din Africa ;
• Cu 10 LA SUTĂ (100 miliarde) — sporirea in

vestițiilor în economia de pace cu 28 LA SUTĂ în
țările dezvoltate și cu peste 60 LA SUTĂ în statele
în curs de dezvoltare ;
• Cu 5 LA SUTĂ (50 miliarde) — stimularea dez
voltării' industriale a țărilor rămase în urmă, astfel
încît acestea și-ar putea ridica, pînă în anul 2000,
ponderea în producția industrială a lumii la 25 LA
SUTĂ, față de 12 LA SUTĂ cît este în prezent ;
• Cu 3 LA SUTA (30 miliarde) — modernizarea și
sporirea eficienței agriculturii în vederea satisfa
cerii necesităților alimentare în toate statele lumii
a treia.

rială care afectează ministerele in
ternelor, justiției, educației și alte
patru portofolii din cele 17 cîte
numără cabinetul. Pentru
prima
dată din 1982, cînd socialiștii au
preluat conducerea țării, în guvern
au fost cooptate două femei.

GENTIILE DE PRESA

pe scurt
I
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ÎNTÎLNIRE. Deng Xiaoping, pre
ședinte al Comisiei Militare a C.C.
al P.C. Chinez, s-a întâlnit cu Lansana Contă, președintele Republi
cii Guineea, preșeaintele Comite
tului Militar de Redresare Națio
nală. aflat in vizită la Beijing. în
cadrul intîlnirii au fost discutate

stadiul relațiilor dintre cele două
țări și unele probleme ale actuali
tății internaționale de interes co
mun.
REMANIERE. Președintele gu
vernului spaniol, Felipe Gonzalez,
a procedat la o remaniere ministe

PRIMIRE. Președintele Republicii
Gaboneze, El Hadj Omar Bongo,
președinte al Comitetului ad-hoc al
O.U.A. privind conflictul ciadolibiân, i-a primit pe miniștrii de
externe ciadian și libian, Gouara
Lassou și Jadallah Azouz El-Talihi
— transmite agenția A.P.S. Cu acest
prilej au fost abordate aspecte ale

- problema centrală a omenirii
Acțiuni, luări de poziție în diferite țări ale lumii
ATENA. — Mai multe mii de ti
neri șu participat Ia o demonstra
ție îri fața clădirii Politehnicii din
Atena, cerind desființarea bazelor
militare americane din Grecia. A
fost organizat, de asemenea, un
marș pe străzile capitalei, partici
panții cerind ieșirea țârii din
N.A.T.O. Acțiunea a avut loc din
inițiativa a 31 organizații studen
țești și secții de tineret ale organi
zațiilor militanților pentru pace.

P.S.D. din R.F, Germania — a de
clarat presei purtătorul de cuvînt ăl
M.A.E. al R.D.G. El a. arătat că gu
vernul țării sale este gata, ca ur
mare a acestei.initiative, să încea
pă imediat negocieri țu .guvernele
statelor din regiune, in Vederea punerii în aplicare a propunerii men
ționate, relatează agenția A.D.N.
TOKIO. — Adunârea prefecturii
Kanagawa a adoptat o rezoluție prin
care se pronunță Împotrivă intrării
în porturile nipone a navelor mili
tare americane ce pot avea arme
nucleare la bord. Totodată, a fost
adresată cererea ca Statele Unite
să respecte prihbipiile n’ehucleare
ale Japoniei.

BERLIN. — Guvernul R.D. Ger
mane se pronunță pentru materia
lizarea propunerii cu privire la
crearea unei zone de încredere și
securitate în Europa centrală, făcu
tă in comun, joi, de reprezentanții
conducerilor P.S.U.G. din R.D.G. și

ORIENTUL MIJLOCIU

începerea dezbaterilor generale

Gh. CERCELESCU

O iraționala risipă de resurse...
• Bugetele militare ale tuturor statelor absorb
anual intre 5 și 8 IA SUTA din producția mon
dială. Cheltuielile militare mondiale (circa 1 000 MI
LIARDE DE DOLARI) echivalează cu peste 45 LA
SUTA din produsul național brut al țârilor lumii a
treia.
• Din fiecare dolar cheltuit în lume pentru în
armări circa O TREIME este obținută pe seama re
ducerii investițiilor în producție.
• Se cheltuiesc, anual, în scopuri militare circa
220 DE DOLARI pentru fiecare locuitor al planetei,
în timp ce în țări subdezvoltate, cu o populație

RABAT 9 (Agerpres). — Din partea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a fost transmis regelui Hassan
al II-lea al Marocului un salut
cordial, împreună cu cele mai bune
urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres . și prosperitate po
porului marocan prieten.
Exprimînd vii mulțumiri, re
gele Hassan al II-lea a rugat să se
transmită președintelui
Nicolae Ceaușescu un salut călduros
și cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală, precum și sen
timente de prietenie, urări de noi
și însemnate realizări poporului ro
mân.
Schimbul de mesaje a avut Ioc cu
prilejul primirii de către regele
Hassan, al II-lea al Marocului a mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România.. loan
Totu, aflat în Maroc la lucrările ce
lei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale româno-marodane de cooperare economică și teh
nică.
In cadrul întrevederii s-au sub
liniat rolul determinant al dialogu

Încetarea cursei^ marmărilor

Demers al guvernului nicaraguan
MANAGUA 9 (Agerpres). — Mi
nistrul nicaraguan al apărării, Hum
berto Ortega, a trimis secretarului
general al Organizației Statelor Americane, Joao Baena Soares, și car
dinalului Miguel Ob-i.do y Bravo,
membri ai Comisiei de verificare a
acordurilor de la Sapoa. o scrisoare
în care sînt denunțate violările înce
tării temporare a focului în Nica
ragua de către forțele contrarevolu
ționare — informează agenția A.N.N.
Ministrul nicaraguan a precizat că

negocierilor privind normalizarea
deplină a raporturilor dintre Marea
Jamahirie Arabă Libiană Populară
Socialistă și Republica Ciad.
ȘOMAJ. Statele Unite au înre
gistrat în luna iunig o rată a șo
majului de 5,3 la sută din populația
activă, a anunțat la Washington
Ministerul Muncii. Potrivit statisti
cilor oficiale, nurflărul total al per
soanelor lipsite de un loc de mun
că se ridica luna trecută la 6,5
milioane.

BILANȚ. încă un soldat britanic
și-a pierdut viața în Irlanda de

elementele
„contras"
au
lansat
atacuri asupra unor obiective civile,
provocîrid victime și daune materia
le.
Condamnindu-se, totodată, lipsa de
dispoziție din partea contrarevoluțio
narilor de a continua negocierile. în
scrisoare este reafirmată hotărîrea
guvernului nicaraguan de a avea o
nouă rundă de discuții cu conduce
rea „contras", la 29 iulie, precum și
de a susține reuniuni pregătitoare
înaintea acesteia.

Nord, în urma exploziei unei bom
be. în cei aproape 20 de ani de vio
lență, în Ulster au murit peste 400
de militari britanici, numărul răniților fiind de ordinul miilor.

PROGRAM. Anul viitor. Junta
Acordului de la ■ Cartagena, orga
nul tehnic al Pactului Andin, va
pune în aplicare un program an
din vizînd dezvoltarea zonelor ru
rale din țările andine (Bolivia, Co
lumbia, Ecuador, Peru și Vene
zuela). Programul a fost elaborat
de experții organizației de coope
rare economică regională amintite.

• In teritoriile de pe malul de vest al Iordanului și Gaza situa
ția se menține încordată • Declarații in sprijinul convocării
unei conferințe internaționale de pace
In Cisiordania și Gaza, populația
palestiniană a organizat o nouă grevă
de protest împotriva ocupației israeliene. în principalele orașe din cele
două teritorii, magazinele au rămas
închise. Un palestinian a fost ucis și
mai mulți au fost răniți cînd tru
pele israellene au deschis focul in
diferite localități
împotriva
de
monstrațiilor desfășurate în mai
multe localități. In unele orașe și
tabere de refugiați palestinieni, for
țele de ocupație au instituit interdic
ții de circulație.
Pe de altă parte, autoritățile israeliehe au ordonat expulzarea a 10
palestinieni din teritoriile de pe ma
lul de vest al Iordanului și Gaza,
acuzindu-i că au jucat un rol cen
tral tn organizarea și conducerea re
voltei populației palestiniene, care a
intrat în cea de-a opta lună de Ia
declanșare.
(Agerpres)

nul hașemit, cu alte oficialități din
țara-gazdă urmează să fie aborda
te, între altele, aspecte referitoare la
conflictul arabo-israelian. situația din
teritoriile ocupate,. evoluția războiu
lui irakiano-iranian, precum și pro
bleme privind relațiile bilaterale.
LONDRA 9 (Agerpres). — Un grup
de proeminenți scriitori britanici —
între care Graham Greene, H.L.
Hatt, John Le Carre, John Mortimer
— au publicat, în ziarul „The New
York Times", o scrisoare deschisă,
în care exprimă profunda preocupa
re față de continuarea ocupației israeliene în teritoriile arabe și
convocarea neîntârziată a unei conferințe internaționale de pace in
Orientul Mijlociu, cu participarea
tuturor părților interesate, inclusiv
a Organizației pentru
Eliberarea
Palestinei. Scriitorii britanici expri
mă opinia că menținerea statutului
de ocupație în aceste teritorii
de natură să perpetueze actele
Violent^
.„ și
. chiar întețirea
. ___lor. 1
consecință, în scrisoare se cere ur
gentarea soluționării acestei
pro
bleme, ținîndu-se cont de interesele
tuturor popoarelor din regiune.

AMMAN 9 (Agerpres). — Primulministru al Indiei, Rajiv Gandhi, va
începe luni o vizită oficială în Ior
dania, la invitația regelui Hussein —
informează agenția China Nouă.
în cursul convorbirilor cu suvera

Cînd viața devine o afacere...
Speculind pasiunea după statisti
că a conaționalilor lor, gazetarii a- %
mericani de specialitate s-au gră
bit să precizeze ce recorduri au fost
bătute in timpul foarte recentei întîlniri de box profesionist la cate
goria supergrea intre deținătorul ti
tlului Mike Tyson și' chalangerul
său, Michael Șpirțks, întilnire ter
minată fulgerător in favoarea pri
mului. S-a stabilit intre altele că,
din punct de veclere al scurtimii (91
de secunde), partida se situează pe
tocul al treilea in istoria boxului,
iar în raport cu sumele clștigate
de cei doi protagoniști,, pe locul iu
tii, fiind
demnă
de a
figura
in celebra carte a recordurilor
Gutness. Nu trebuie insă uitat că
fiscul iși oprește o parte apreciabi
lă (60—70 la sută sau chiar maf
mult) din sumele cîștigate^ deși
se știe cit de scurtă, de grea și de
periculoasă este cariera sportivă a
unui profesionist al boxului. Este
cunoscut cazul lui Joe Louis, consi
derat cel mai bun boxer al tuturor
timpurilor : superbul sportiv și-a
sfirșit zilele în mizerie, fiind ne
voit să-și petreacă ultimii ani de
viață intr-un cărucior de invalid,
după o perioadă în care iși ciștigase existența intr-un bar, poves
tind clienților, in: schimbul unor
bacșișuri — supremă umilință —«
victoriile lui de odinioară...
Făcind abstracție de asemenea
aspecte, comentatorii au trecut cu
ușurință peste un alt „record", și
anume, sumele cîștigate, tot in 91
de secunde, de organizatorul întilnitii,
multimiliardarul
Donald
Trump : peste 60 milioane de do
lari. Adică 650 000 de dolari... pe
secundă! Or, trebuie spus că Trump
nu are nici în clin, nici in mânecă
cu sportul, el fiind:speculant de te
renuri și construcții imobiliare,
„meserie"
diri care a cîștigat o
avere imensă, numele său fiind as
tăzi alăturat celor ale unui Rocke
feller, „regele" petrolului, unui
Hearst, „regele" presei galbene,
sau unui Morgan, „regele" banche
rilor, ca prototip al afacerismului
celui mai rapace. Așa cum poves
tește cu cinism, în cartea sa auto
biografică, „Trump : Arta de a
face afaceri", proaspătul speculant
in ale sportului și-a început cariera
printr-un subterfugiu demn de pre
decesorii săi, obținind din partea
municipalității orașului New York
scutire de impozite pe timp de 40 de
ani pentru un hotel ultramodern și
ultraluxos pe care afirma că... „are
intenția" să-l construiască, fără a

RAPORT. La Palermo a fost dat
publicității un raport asupra eco
nomiei sudului Italiei (Mezzogiorrto). Documentul denunță o tendin
ță de agravare a situației in dife
rite sectoare ale vieții economice
și sociale, comparativ cu anii 1985
și 1986, precum și cu restul terito
riului național. „Conjunctura este
negativă în agricultură, construc
ții, industrie și servicii" — relevă
agenția A.N.S.A. Producția pe lo
cuitor este echivalentă cu circa
jumătate față de cea din nordul
și centrul țării, iar numărul celor
aflați in căutarea unui loc
de
muncă a sporit.

poseda insă banii necesari ; pe baza
acestei scutiri a primit un împru
mut apreciabildin partea unui con
sorțiu bancar și, astfel, a putut
construi hotelul fără a investi... un
cent ! De aici incolo totul a fost
VȘOf ; obținind noi scutiri de im
pozite, încheind noi tranzacții du
bioase, in scurtă vreme a împinzit
hord-estul Statelor Unite cu alte și
alte construcții gigantice, intre care
hotelul „Trump Piaza" (din oraș'ul
cazinourilor, Atlantic City), a cărți
sală de conferințe a transformat-o
peste noapte in arena de box unde
a avut loc intilnirea ce i-a adus
„fleacul" de șaizeci de milioane
de dolari.
Setea sa imensă de profit este
egalată doar de o megalomanie
fără, margini, in prezent intenționînd să adauge complexelor imo
biliare, Care, toate, ii poartă nu
mele („Trump Tower", „Trump
Castle" etc., etc.), ceea ce el afirmă
a fi clădirea cea mai înaltă din
lume, un zgirie-nori ce va avea 152
de etaje. Stilul său de viață este
pe măsura aceleiași megalomanii :
domeniul său particular Mar-aLago, pe care și l-a construit la
Palm Beach, cuprinde 58 de dormi
toare, 33 săli de baie, o sală de tea
tru, o sală de bal, o sufragerie,
unde tronează o masă din marmu
ră cintărind două tone și incrusta
tă cu pietre prețioase, și... trei adă
posturi antiaeriene■
Probabil că in construirea aces
tora din-urmă a avut in vedere
uriașele canțițăți .de arme de tot
felul, în 'fabrica feâ "cărora -sînt in
teresați un. alt gende bueinessmeni,
cei ce se îmbogățesc prin comerțul
cu „instrumentele marții". Pe lingă
ei. pîng la:.urmă, .(Trump apare ca
un personaj liliputanii "j
In fond, profitul pe care el l-a
obținut de pe urma încleștării in
ring între^ cei <tot'-gladiatori mo
derni este o nimica toată dacă s«
țireb cont'dg sumele fabuloase
cttfe ie1 Ciști^ii iii?07<(ăfoni de arf
mament ' 'și- 'Se ' -modrte':—. „artă
afacerilor" dobîndiruf; astfel, di^
mensiuni de-.a dreptul monstruoase,
Și dacă .in primul caz. și-au riscat
sănătatea, ș,i integritatea fizică doț
indivizi, in celălalt caz este in joc
nu numai sănătatea, ci și viața în
săși a sute și sute de milioane de
ființe umane. Nu, hotărit lucru, in
comparație ctl colegii săi. de afaceri, Trump este totuși un pigmeu...

ABROGAREA
CONSTITUȚIEI
HAITIENE. Regimul militar din
Haiti, condus de generalul Henri
Namphy, care a preluat puterea la
19 iunie în. urma unei lovituri de
stat, a hotărit abrogarea consti
tuției aprobate prin plebiscit la
29 martie anul trecut, ce interzicea
prezentarea la alegeri a persoane
lor cu funcții înalte în perioada
duvallieristă. într-un mesaj adre
sat națiunii, el a' afirmat că gu
vernul său va redacta o nouă con
stituție, care ulterior să fie supusă
unui referendum.
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