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ÎN INTÎMPINAREA 
ANIVERSĂRII PARTIDULUI

ȘI A ZILEI DE 1 MAI
Județul Bacău a terminat

Hotăriți să întimpine cu rezultate 
deosebite apropiatul jubileu al 
Partidului Comunist Român, oame
nii muncii din agricultura județului 
Bacău, acționînd cu responsabilitate 
comunistă pentru înfăptuirea indica
țiilor si sarcinilor trasate de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. au terminat în- 
sămințarea porumbului boabe, in 
ogor propriu, pe întreaga suprafață 
planificată.

în telegrama adresată cu acest prilej

însămînțarea porumbului 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de Comitetul ju
dețean Bacău al P.C.R., se arată : 
In prezent, mecanizatorii, coopera
torii. toti lucrătorii din agricultura 
acestui județ acționează cu hotărîre 
pentru executarea la timp și de ca
litate a lucrărilor de întreținere a 
culturilor și realizarea programelor 
de dezvoltare și modernizare ale hor
ticulturii și zootehniei.

Au îndeplinit planul pe patru luni

în străvechi vetre românești
— rod al politicii partidului, 

al „Epocii Nicolae Ceaușescu"
„Simbol In timp, simbol peste timp*, latâ o expresie și valori umane. Ea îșl încordează puterile în compe-

care sintetizează mărturia mișcărilor sufletești încăr
cate de elan șl entuziasm, dar și privirea lucidă 
asupra freamătului vieții, condensate intr-o formulă 
matematică in cei 65 de ani din Istoria noastră 
contemporană. Ea concentrează o măreție a înfăp
tuirilor, un patos al creației existențiale, care se 
regăsesc atit in vastitatea ansamblului, cit și in 
detaliile expresive și profunzimea semnificațiilor Intime, 
atît de familiare fiecăruia.

In cel de-al 65-leo an istoric al Istoricei existențe o 
Partidului Comunist Român, România modernă - 
magnifică operă a glorioșilor ani de luptă și jertfă, 
de acțiune și creație, de construcții monumentale și 
Împliniri fără egal din epoca ce s-a deschis ca un 
arc luminos peste țară o dată cu Congresul al iX-lea 
al partidului - este laborios angajată pe drumul con
strucției societății socialiste multilateral dezvoltate, al 
făuririi unei noi stări de conștiință, a unor noi potențe

tiția agitatei lumi contemporane ca să-și stabilească 
propria strategie de modernizare a vieții economice
- așa cum o dovedesc și recentele evenimente poli
tice : plenara C.C. al P.C.R., sesiunea Marii Adunări 
Naționale — angajîndu-se în determinanta ofensivă a 
revoluției științifico-tehnice. Cum ceea ce, spectaculos
- vizibil, e mult prea vizibil pentru toți și specta
culosul din construcțio materială pe bună dreptate îșl 
are partea lui de pondere în ziar, în rîndurile care 
urmează aș dori să consemnez fugare impresii din 
unghiuri mai puțin vizibile de la distanță, incercind 
să evoc aspecte cunoscute, nici vorbă, sau îndestul 
de cunoscute, care nu mai surprind pe nimeni și nu 
mai uimesc, dar pot adăuga un strop de frumusețe 
la frumusețea generală. Firesc, pentru amploarea 
celor văzute și trăite de mine in ultimul timp, mărtu
risesc că nu știu de unde să apuc...

SIBIU : Producție fizică 
peste prevederi

Sporindu-și eforturile pentru a în- 
tîmpina gloriosul jubileu al parti
dului și ziua de 1 Mai cu rezultate 
cit mai bune, oamenii muncii din 
industria județului Sibiu au realizat, 
în perioada care a trecut din acest 
an, peste sarcinile de plan, impor
tante cantități de produse necesare 
economiei naționale. Pe ansamblul 
industriei județului, a fost realizată o 
producție'-marfă peste prevederi care 
depășește cu 64,8 milioane lei sarcina 
suplimentară stabilită pentru această 
perioadă. S-au produs în plus 400 
tone plumb, 315 tone utilaj tehnologic 
pentru metalurgie, 500 tone negru de 
fum, 3 095 mc cherestea, 642 auto
basculante pe șasiu de autocamion, 
produse de mecanică fină, optică, 
echipament hidraulic si pneumatic, 
confecții textile ș.a. (Ion Onuc Ne
meș, corespondentul „Scinteii").

COVASNA : Cărbune
mai mult, de bună calitate

în Intîmpinarea aniversării a 65 de 
ani de la făurirea partidului și a zilei 
de 1 Mai. harnicul colectiv de muncă 
al întreprinderii miniere Baraolt și-a 
îndeplinit sarcinile de plan pe pri
mele patru luni ale anului cu 10 zile 
înainte de termen. în ultima decadă 
a lunii curente, minerii bazinului 
carbonifer Baraolt vor livra benefi
ciarilor peste plan o cantitate de 
19 000 tone cărbune, de bună calitate. 
Printr-o exploatare rațională a uti
lajelor miniere și folosirea deplină 
a forței de muncă, atît in subteran, 
cit și in cariere, acordîndu-se o 
atenție sporită creșterii productivită
ții muncii, cheltuielile de producție 
in această perioadă au fost reduse 
cu peste 2,5 milioane lei. (Constantin 
Timaru, corespondentul „Seinteii").

• 20 unități economice
din județul Alba

în ampla Întrecere desfășurată in 
județul Alba in intîmpinarea celei 
de-a 65-a aniversări a făuririi parti
dului și a zilei de l Mai, colectivele 
muncitorești raportează realizări 
deosebite în îndeplinirea planului și 
a angajamentelor asumate. Pînă in 
prezent, un număr de 20 unități eco
nomice din diverse sectoare de acti
vitate au raportat realizarea in 
avans a planului pe patru luni la pro- 
ducția-marfă, preliminind obținerea 
unei producții suplimentare in va
loare de 87 milioane lei. Printre uni
tățile fruntașe se situează Combina
tul de produse sodice Ocna Mureș, 
întreprinderea minieră și întreprin
derea de confecții din Baia de 
Arieș. (Ștefan Dinică, coresponden
tul „Scinteii").

• 18 unități economice 
din județul Brăila

întîmpinînd cu realizări remarca
bile jubileul partidului și ziua de 
1 Mai, oamenii muncii din 18 uni
tăți economice ale județului Brăila 
și-au îndeplinit sarcinile de plan pe 
4 luni din acest an la producția-mar- 
fă industrială. Se prelimină ca, pînă 
la finele lunii, să se înregistreze 
suplimentar o producție in valoare 
de peste 165 milioane lei. Pe seama 
sporirii productivității muncii se vor

obține in plus importante cantități 
de produse fizice, printre care peste 
16 000 MWh energie electrică, 23,9 
milioane metri cubi gaze utilizabile, 
460 tone utilaje tehnologice pentru 
metalurgie, 14 000 tone acid sulfuric, 
570 tone fibră celuloză tip lină, con
fecții textile in valoare de 26 mili
oane lei.. produse de mecanică fină, 
utilaje pentru construcția de dru
muri și alteie. (Candiano Priceputu, 
corespondentul „Scinteii").

• 15 unităfi economice 
din județul Dolj

în cinstea glorioasei aniversări a 
făuririi partidului și a zilei de 
1 Mai, colectivele de oameni ai mun
cii din unitățile economice doljene 
au organizat săptămini și zile re
cord în producție și schimburi 
de onoare, care au dus la creș
terea substanțială a productivității 
muncii. Drept urmare, un număr 
de 15 unități economice au ra
portat Îndeplinirea prevederilor de- 
plan pe primele patru luni ale anu
lui, Pînă la sfîrșitul lunii se va rea
liza o producție-marfă industrială 
suplimentară în valoare de aproape 
100 milioane lei, concretizată, printre 
altele, în remorci-cisternă, gaze aso
ciate, amoniac de sinteză, utilaj teh
nologic pentru industria materialelor 
de construcții, confecții textile și 
prefabricate din beton armat. (Nico
lae Băbălău, corespondentul „Scin
teii").

Nu știu de unde să 
apuc firul de capăt. 
Spațiul tipografic e 
mic si sint mul

te de spus pentru cit spa
țiu spiritual am străbătut 
de la Dorohoi — Botoșani 
la Turnu Măgurele și 
pînă in îndepărtatul nord 
aj Marmației. După o in
cursiune întinsă pe aproa
pe o mie de pagini care 
mi-a luat ani de trudă, 
claustrat sub un clopot de 
vată, prin care răzbeau 
doar, palid-revelatoare 
pentru mine, mesaje din 
lumi dispărute, sau încă 
nedeplin apărute, risipite 
in timp și spațiu, am sim
țit nevoia (germinativ-ge- 
neratoare) să iau contactul 
cu pămintul fertil al reali
tății magice, al respirărilor 
de suflet, începînd cu locul 
mitic al dorului de reîn
toarcere la obirșie. întîlni- 
rea cu Mama e întîlnirea 
sfîntă cu țara însăși, meta
foric vorbind, ca-n poezia 
atîtor mari poeți al patriei. 
Cită vreme mama e trează 
și-și continuă frumoasa 
jertfă crescind nepoți și 
sporind floarea luminii 
dimprejurul ei, credința in 
ordinea rațiunii și-n soa
rele omeniei, multiplicată

in milioane de ființe, 
face miracolul existenței 
insăși palpabil, coborînd 
zonele însele de interfe
rență ale spiritului mai a- 
proape de țărina proteică. 
Structurile materiale ca
pătă distanțări și raporturi 
subtile de alte sensuri 
funcționale, peisajul cunos
cut se iluminează de-o 
negrăită și tulburătoare 
schimbare la față, însăși 
fața lumii se încarcă de 
inefabil. Prin respirația 
ei egală, solemnă, ușoară 
și smerită, mama face mai 
limpede limpiditatea ocea
nului mișcării vieții, pe 
care-o sporește cu sforța
rea ei de-a lega clipa de 
durata rostuirii lucrurilor 
și-a ființelor prin însem
nătatea înțelepciunii ei de 
experiență și bunăștiința 
simplității cu care măsoară 
timpul după rosturile și 
puterile cu care își împli
nește fără odihnă destinul. 
Pilda ei e neodihna. Pină 
și prin somn, mama lea
gănă pruncii. Cînd se o- 
dihnește cu ochii deschiși, 
povestindu-și trecutul, mii- 
nile mamei scriu cu acul 
pe ștergare flori de gingă
șie trimise nepoților in 
viitor. Viața transfigurată

din dorul de frumusețe și 
aspirația de valori morale 
stabile a mamei se întinde 
în fel și chip în toată a- 
ceastă mărginașă Țară de 
spiritualitate românească, 
de la obcinele Bucovinei, 
prin minunile Voronețului, 
Putnei și Dragomirnei, 
pină la Ipoteștii Luceafă
rului Poeziei și celelalte 
uimitoare fapte de vis 
proliferate aici din timpi 
imemoriali și memoriali, 
fantasma mitului și verti
calitatea cutezanței spiritu
lui impregnînd locurile 
de-o aură aparte pe centi
metru pătrat, aș putea 
spune.

Straniu paradox e- 
xistenfial. povara 
aceasta de frumu
sețe și poezie îi 

face pe oamenii acestor 
locuri reflexivi și domoli, 
cu sufletele gingașe și 
ochii aburiți de visare, 
uneori risipitori cu daru
rile lor și nepăsători la 
violențele pragmatismului 
circumstanțial. îngădui
tori și răbdurif, pînă li se 
pune ultima clătinare a 
demnității la Încercare, 
moldovenii imprimă însuși 
timpului fenomenul mediat

de asimilare și mișcare do- 
moală, ideatică și înțeleap
tă, in armonios consens cu 
timpul îngăduit, conștien
tizat în durata istorică și 
inepuizabila stratificație 
spirituală de pe aceste me
leaguri. Intîmplări cu va
lori de simbol se petrec 
zilnic aici, unele consem
nate fragmentar in osîrdii 
de scribi moderni sub sem
nătura ziariștilor de la 
„Clopotul", altele in supli
mentele literare bogate în 
demonstrații de har și în 
cărțile înseși de poezie și 
proză ale talentaților și 
numeroșilor scriitori, mîn- 
dri de a viețui pe plaiurile 
Luceafărului și in urbea 
magnificului Nicolae Ior- 
ga. Nu am să pomenesc pe 
nimeni spre a nu nedrep
tăți (prin uitare) pe cine
va, dar unii sint atît de bine 
cunoscuți incit nici nu-1 
nevoie să mai fie evocați. 
De altfel, ca și acțiunile 
de largă audiență locală și 
adincă rezonanță în în
treaga tară, devenite de 
mult tradiționale, zilele

Alecu Ivan GH1L1A
(Continuare in pag. a IV-a)

IN PREAJMA CONGRESULUI U.G.S.R

Faptele - suportul material al prestigiului
și autorității organizației sindicale

în aceste zile, oamenii muncii din municipiul Piatra 
Neamț întimpină glorioasa aniversare a 65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Român, apropiatul Congres 
al U.G.S.R. și ziua de 1 Mai cu remarcabile fapte de 
muncă obținute în întrecerea socialistă. Din bogatul bi
lanț al acestor realizări am reținut doar citeva : • Com
binatul de prelucrare a lemnului — o producție suplimen
tară de PAL simplu și cașerat in valoare de 1,6 milioane

— Și s-ar putea da, desigur, Încă 
multe alte asemenea exemple — ne 
spune tovarășa Ana Pușcașu, pre
ședinta Consiliului municipal Piatra 
Neamț al sindicatelor. Semnificativ 
este însă faptul că, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
sindicatele din municipiul nostru se 
afirmă tot mai mult ca o prezență 
activă In viața și activitatea colec
tivelor unităților, participind cu 
abnegație și dăruire la înfăptuirea 
marilor sarcini pe care hotărîrile 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, le pune 
In fața clasei noastre muncitoare.

Cum acționează în mod concret

lei; • Trustul de antrepriză generală construcții-montaj 
Neamț — 50 de apartamente și 1 000 mp spațiu comercial 
predate înainte de termen; • întreprinderea de tricotaje 
„8 Martie" — 1 000 bucăți tricotaje peste plan; • între
prinderea mecanică „Ceahlăul" — 50 semănători S.P.C.6 
destinate exportului, în. plus față de plan ; • Combinatul 
de hîrtie și celuloză — 30 tone cartoane speciale și 25 tone 
hirtie ambalaje peste plan.

Ancheta „Scinteii” 
la Piatra Neamț

organizațiile sindicale din municipiul 
Piatra Neamț pentru mobilizarea oa
menilor muncii la înfăptuirea sarci
nilor de plan ce revin colectivelor 
unităților industriale în acest an ? 
Ce experiențe se cuvin reliefate, 
cum iși privesc ele activitatea in 
lumina exigențelor formulate de 
conducerea partidului pentru actua
la etapă de dezvoltare * economico- 
socială a țării ? Iată tema investi
gației noastre de astăzi.

Angajare directă în soluționarea problemelor 
de bază ale întreprinderii

Directorul Combinatului de prelu
crare a lemnului din Piatra. Neamț, 
tovarășul Gheorghe Tărăngoiu, a ți
nut să ne spună : „Prezența sindi
catului în organismele autoconduce- 
rii muncitorești i-a îmbogățit consi
derabil orizontul preocupărilor, de- 
terminindu-1 să se implice și mai 
mult, așa cum a indicat secretarul 
general al partidului, in soluționarea 
tuturor problemelor de bază ale 
combinatului, avînd astfel posibili
tatea afirmării deplinei capacități 
organizatorice și de mobilizare a 
masei de oameni ai muncii la înde
plinirea sarcinilor de plan ce revin 
colectivului. Chiar și numai un 
exemplu cred că este concludent. 
Tovarășa Mioara Tănase, muncitoa
re, președinta sindicatului din com
binat, este și vicepreședinte al 
consiliului de conducere și președin
te al adunării generale a oamenilor 
muncii. Participind la ședințele de 
consiliu și ocupîndu-se de pregătirea 
adunării generale pe întreprindere, 
cunoaște direct de la sursă proble
mele mari ale unității și poate an
gaja astfel potențialul organizației 
sindicale în soluționarea lor. Por
nind de la un contract încheiat re
cent în ce privește livrarea de plăci 
aglomerate din lemn la export, co
mitetul sindicatului a indicat grupe
lor sindicale din fabrica unde se 
realizează acest produs să dezbată 
posibilitățile și să stabilească măsuri 
pentru realizarea acestei comenzi. Și 
au reușit. în primele două decade 
din această lună, producția la export 
a fost cu 5,7 la sută mai mare față 
de pion. Numai în ziua „schimbului 
record", organizat de sindicat în in
tîmpinarea aniversării a 65 de ani 
de la făurirea partidului și a Con
gresului U.G.S.R., la linia automati
zată de PAL a' fost obținută o pro
ducție de 21 000 mp cea mai mare 
din istoria celor 
tență a fabricii".

— Participarea 
tuturor deciziilor 
natului nu se manifestă doar prin 
Intervențiile din ședințe — afirmă 
tovarășa Mioara Tănase, președinta

sindicatului. Eu aș putea spune că 
sentimentul de participant la de
ciziile ce se iau este permanent, se 
manifestă la fiecare om al muncii, 
de la fiecare loc de muncă, a deve
nit un stil de muncă și viață in

afara căruia nici nu ne-am putea 
imagina activitatea In combinatul 
nostru. în tripla calitate de proprie
tari, producători și beneficiari, e fi
resc ca noi, oamenii muncii, să pro
punem soluții, să decidem cum e mai 
bine să ne îndeplinim sarcinile de 
plan, cum să gospodărim cu eficien
ță superioară mijloacele tehnice, 
materiale și financiare încredințate 
de societate colectivului combinatu
lui spre administrate, cum să tra
ducem în -viață orientările și indi
cațiile date permanent de secretarul 
general al partidului, cum să răs
pundem mai bine vibrantelor sale 
îndemnuri adresate clasei noastre 
muncitoare. Iar această participare 
îmbracă diverse forme. De la nu
meroasele idei și propuneri de ordin 
tehnic, organizatoric și gospodăresc 
făcute tn adunările generale și in 
ședințele grupelor sindicale, in care 
se dezbat sarcinile de plan și se sta-

Al. PINTEA
(Continuare în pag. a II-a)

Un obiectiv prioritar " 
pentru cercetare:

zece ani de exis-

noastră la luarea 
din viața combi-

Așa cum sublinia secretarul ge
neral 
Nicolae Ceausescu, 
rostită la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., cercetarea științifică și teh
nologică trebuie să acorde o atenție 
sporită reducerii consumurilor de 
energie și de materii prime, creș
terii randamentelor energetice ale 
instalațiilor. în spiritul acestei ce
rințe, colectivul Institutului de cer
cetări. inginerie tehnologică si pro
iectări pentru minereuri neferoase 
din Baia Mare, in colaborare cu 
specialist! ai unităților din cadrul 
Centralei minereurilor, depune efor
turi susținute în vederea găsirii a 
noi si noi soluții si mijloace de re
ducere a consumurilor de energie 
electrică si de combustibil, atît în 
sectorul extractiv si de prelucrare 
a minereurilor, cit si în alte sec
toare conexe. Pentru reușita acestei 
acțiuni de reducere oe toate căile 
a consumurilor energetice, deosebit 
de importantă este munca de, cer
cetare in echipă. Tocmai de aceea, 
in scopul eliminării oricărei forme 
de risipă de energie din activitatea 
extractivă desfășurată în subteran, 
a fost alcătuit un colectiv complex, 
in componența căruia intră atit cer
cetători ai institutului nostru, cit si 
specialiști ai Centralei minereurilor 
si cadre didactice din învătămîntul 
superior de profil. Toate eforturile

al partidului, tovarășul 
în cuvîntarea

unei

Botoșani ? In arterele vechiului oraș pulsează sevele proaspete ale împlinirilor socialiste

Soarele civilizației umane
O primăvară a calității ireproșabile

Pentru recolte mari în acest an.

'IA plfât* țțaswvr f ruM

la toate lucrările agricole!
LEGUMICULTURA INTENSIVĂ INTR-UN

JUDEȚ ALTĂDATĂ FĂRĂ LEGUMICULTURA
In pagina a lll-a

Reducerea mai
a consumurilor
ample ac- 

unor
vizează organizarea 
tiuni privind solutionarea 
stringente probleme de ordin ener
getic ale activității din subteran. 
Această acțiune, cuprinsă sub sem
nul priorității în planul nostru de 
cercetare, abordează teme vizînd 
redimensionarea consumurilor de 
energie electrică si combustibil, prin 
mijloacele si căile de care dispunem, 
respectiv mai buna gospodărire a 
energiei pneumatice, eliminarea pier
derilor de aer comprimat. încărcarea 
utilajelor la nivelurile care să asi
gure consumuri de energie reduse, 
înlocuirea unor utilaje mari consu
matoare de energie, substituirea 
unor combustibili deficitari cu alții 
mai ieftini, recuperarea unor surse 
secundare de energie s.a.

Acordăm cea mai mare atentie 
reducerii consumului de aer compri
mat întrucît pentru obținerea lui se 
folosește 60 la sută din totalul ener
giei electrice repartizate activității 
productive din subteran. Rezultă, 
deci, că producerea aerului compri
mat constituie forma cea mai costi
sitoare de folosire a energiei, dato
rită randamentului scăzut de trans
formare a acesteia in lucru meca
nic. Firește, ideal ar fi să se' aibă 
în vedere si utilizarea altor tipuri 
de utilaje cu randamente net supe
rioare de transformare a energiei.

De altfel, cadrele didactice de la 
Institutul de subingineri din Baia 
Mare au si realizat un model expe
rimental de perforator electrohidrau- 
lic, utilaj de la care se scontează 
importante economii de energie elec
trică. în continuare, sarcina noastră, 
a specialiștilor institutului, este 
aceea de a urgenta realizarea si 
omologarea prototipului.

Deocamdată insă, cert este că o 
substanțială reducere a consumurilor 
energetice se poate realiza orin fo
losirea corectă, cît mai eficientă a 
energiei electrice, chiar la produ
cerea aerului comprimat. în acest 
sens, deosebit de util ar fi să se 
calculeze cu exactitate care este ra
portul de conversie a energiei elec
trice In energie pneumatică, respec
tiv randamentul compresoarelor ne 
statii. unități si chiar cilindri inde
pendenți. Din păcate insă, deoarece 
nu am reușit să procurăm întregul 
necesar de aoaratat de măsură in
dispensabil tn acest scop, oină acum 
nu am reușit să cunoaștem si să 
stăpinim oe deplin această impor
tantă problemă. Am montat însă 
aparatura necesară la două statii de 
compresoare si am urmărit sistema
tic producția lor de aer comprimat. 
A reieșit astfel că există compre
soare care produc aer comprimat 
doar la jumătate din capacitatea lor. 
deși absorb energie electrică la cota

accentuată
energetice

maximă. Tocmai tn vederea curmă
rii acestei risipe, pentru 
cincinal s-au prevăzut 
ror unităților minfere 
aoarataiul de măsură 
cum si aplicarea unor 
creșterea randamentului 
compresoarelor existente la nivelul 
consumului

Totodată, 
ti încercări 
a presiunii 
presoarelor. orin folosirea de suflan- 
te sau turbosuflante. A rezultat ca 
principal avantaj diminuarea cu 2 la 
sută a consumului de energie elec
trică a comDresorului. Extinderea la 
toate comnresoarele din sector a 
acestei metode ar nermite realizarea 
unei economii anuale de circa 300 
megawați-orâ. Iată de ce conside
răm că este necesar să se achizițio
neze cit mai urgent echipamentul 
necesar pentru generalizarea rezul
tatelor acestei cercetări.

actualul 
dotarea tutu- 
din sector cu 
necesar, pre- 
solutii vizînd 

tuturor
lor de energie.
au fost efectuate studii 
la instalațiile de ridicare 
aerului la aspirația com-

Dr. Inq. Paraschiv I1IE 
directorul Institutului de cercetări, 
inginerie tehnologică și proiectări 
pentru minereuri neferoase 
din Baia Mare

(Continuare în pag. a III-a)

Pledoaria pentru 
pace e pledoarie in 
favoarea omului și ac
telor sale esențiale : 
nașterea, munca, învă
țătura, creația. Ple
doarie supremă pentru 
'împlinirea adevăratu
lui destin uman, me
nit întemeierii și edi
ficării continue, cu
noașterii active, desă
vârșirii spirituale, nici
decum furiei distruc
tive, dezlănțuirii cri
minale, absurdei auto- civilizație, ecoul 
anihilări.

A reaminti cit de vi
tală e pacea pentru 
făuritorul de bunuri 
materiale și creatorul 
de frumos ar insemna 
să recurgem la bine
cunoscuta retorică a 
locului comun. Vom 
spune doar atit : cin- 
tecul, poezia, culoarea 
sint simbolurile aces
tei stări planetare be
nefice, „emblemele" 
spiritului uman solar, 
fericit, ce-și regăsește, 
prin pace, liniștea su
verană a creației.

Arta înseamnă 
dar rodul nobil 
Păcii, așa cum 
ne apare drept 
mul „simptom” 
nătătii Terrei. 
arma, silent

tui certitudinea păcii 
e o necesitate impe
rioasă. O realitate „vi
sată" dacă puterile in- 
armate ale lumii ar 
scruta nu propria con
știință, anihilată 
febra iresponsabilă 
nuclearizării, a 
cidului 
ci conștiințele grăitoa
re ale civilizației u- 
mane.

Pacea trebuie gîndi- 
tă absorbind această

de 
a 

geno- 
„perfecționat".

așa- 
al 

Pacea 
supre- 
al să- 
inter 

musae, 
dicton străvechi, con- 
firmind monstruozita
tea războiului, forța 
scelerată ce doboară 
cintecul, generatorul 
de lumină al ființei 
noastre, a cărui forță 
ar trebui împrospătată 
fără a trece proba dis
trugătoare, necum pu
rificatoare. a focului...

O planetă tutelată 
de har și ideal artistic, 
de rigorile ..suave" ale 
muzelor e. desigur, o 
utopie elitistă.

Dar o planetă a ra
țiunii, a inițiativelor 
lucide, a gesturilor 
decise care, dincolo de 
masa confortabilă a 

\ tratativelor, ar infăp-

(re

noștințelor civilizatoa
re ale Terrei, instruind 
că năzuinfa intru gind 
și frumusețe biruie, 
prin omeneasca-i
splendoare, năvala în
armată, erupția bruta
lă, irațională a forței.

Idealul războinic tre
buie, ar fi trebuit 
tă însemne In
rutul îndepărtat ex
primarea regretabilă a 
unor seminții a căror 
sărăcie morală ori spi
rituală nu le-ar fi pri
lejuit altfel de afir
mări pe scara istoriei, 
așa cum 
„eroic" ar 
rămână exclusiv 
najul virstelor 
ale umanității, 
încă nu se descoperi
se și afirmase cople
șitoarea biruință a 
„gindului"...

Acum insă, pentru 
planeta noastră, lumi
nată inegal de soarele 
civilizației, eroismul 
suprem nu-l poate 
constitui decit lupta.

idealul 
trebui să 

apa- 
prime 

cind

bătălia pentru desfiin
țarea contrastelor, 
flagrantelor 
nisme sociale 
siale. Astăzi, cind un 
singur deget asasin 
poate azvirli in neant 
poate unica sferă „cu
getătoare", nici un 
apel la rațiune nu e 
inutil, nici o inițiativă 
pacificatoare de prisos.

Cit de uman și demn 
se inalță glasul po
poarelor pașnice, cit 
de umană și demnă e 
in acest cor universal 
vocea poporului ro
mân, pentru care pa
cea a însemnat și în
seamnă nu doar un 
ideal suprem, ci chiar 
dominanta spirituală, 
o confirmă inițiativele 
și protestele unei uma
nități conștiente, ape
lul unor conducători 
luminați, intre care își 
inscrie numele cu 
prestigiu președintele 
României, militind e- 
nergic pentru viața și 
sănătatea atit de 
mejduitei noastre 
nete.

Una dintre cele 
cutremurătoare 
doarii in favoarea pă
cii ar fi poate evo
carea obsesivă a oro
rilor ultimului flagel 
mondial, hecatombele, 
crematoriile, 
giile" umane 
xindu-ne din 
fii atroce, nu 
scrutează 
uluite, 
noapte 
umane căreia nu tre
buie să i se mai îngă
duie repetarea.

„Idealul" cumplit al 
agoniei nucleare tre
buie să fie inlocuit de 
umila, divin-pămin- 
teasca priveliște a fe
liei cotidiene de piine 
cuvenite oricărui copil 
al

a 
antago- 
și ra-

pri- 
pla-

mai 
ple-

„vesti- 
care, fi- 
fotogra- 

acuză, ci 
terifiate, 

monstruoasa 
a conștiinței

Pămintului.
Smâranda
COSMIN /'
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Acțiunea de valorificare 
superioară a potențialului 
turistic si balneologie, pro
movată cu consecventă în 
tara noastră, se bizuie De 
impetuosul progres econo- 
mico-social care a avut loc 
îndeosebi după Congresul 
al IX-lea al partidului. 
Realizările dobindite in ca
drul proceselor înnoitoare 
care au jalonat această pe
rioadă de prosperitate fără 
precedent în istoria patriei 
au creat condiții propice si 
pentru continua dezvoltare 
a bazei materiale destinate 
odihnei, tratamentului bal
near. activităților turistice 
ale oamenilor muncii. lăr
girii orizontului lor cultu
ral — componente ale pro
gramului partidului de ri
dicare a calității vieții. La 
efortul financiar făcut de 
statul nostru socialist pen
tru modernizarea acestor 
capacități și construirea al
tora noi, o contribuție im
portantă aduc sindicatele. 
Uniunea Generală a Sindi
catelor din România, înves
tită cu largi atribuții în ce 
privește ocrotirea sănătății, 
refacerea forțelor, fizice și 
intelectuale, ale oamenilor 
muncii, este nu numai or
ganizator de trimiteri la 
odihnă si tratament, ci si 
un mare deținător de bază 
materială pentru turism si 
cură balneară, pe care o 
sporește si o îmbunătățeș
te necontenit.

Desfâșurînd o amplă ac
tivitate pentru înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare 
economico-socială a tării 
pe un plan calitativ supe
rior, mobilizîndu-si forțele 
pentru a intîmpina cu noi 
succese apropiatul congres 
al sindicatelor. U.G.S.R. 
acordă o atenție deosebită 
sporirii si modernizării ba
zei materiale de 
tratament. Din 
sindicatelor. în 
1986—1990 se vor 
număr important 
cii de odihnă și tratament, 
de case de cultură și clu
buri muncitorești. încă din 
acest prim an al celui de-al__ 
optulea cincinal vor fi puse 
la dispoziția oamenilor 
muncii și a familiilor lor 
noi spații de cazare în sta
țiuni din cele mai căutate.

odihnă si 
fondurile 
perioada 

înălța un 
de edifi-

(Urmare din pag. I)

ne informează inginerul 
Teodor Popa, șeful secției 
jnvestitii-constructii a Con
siliului Central al U.G.S.R. 
Un complex balnear pen
tru tțatarea afecțiunilor 
reumatismale cu 1 000 de 
locuri pe serie, aflat în 
fază avansată de execuție, 
la Băile Felix', va com
pleta actualul complex al 
sindicatelor care dispune 
de 1 500 de locuri. In noul 
obiectiv, legături funcțio
nale asigură prin interior, 
accesul la - baza de trata
ment, sălile de servire a 
mesei, de destindere și dis-

de tratament care asigură 
diverse proceduri — de la 
electro, hidro si termotera- 
pie la educație fizică si me
dicală — spatii acoperite 
destinate activităților cul
tural-educative. terenuri de 
sport in aer liber si posibi
lități de practicare a 
sporturilor de iarnă. De la 
Voineasa se poate face o 
ascensiune la ..marea din 
munți", cale de 24 km care 
duce la Vidra, unde există 
amenajată o altă capacita
te de odihnă a sindicatelor. 
Anul ace’sta. pe malul lacu
lui de acumulare, dotat cu

tiilor date de secretarul ge
neral al._ partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
in timpul vizitei efectuate 
in vara trecută la Năvo
dari. sindicatele vor exe
cuta lucrări de sporire a 
capacității complexului, de 
îmbogățire cu noi dotări, de 
diversificare si moderniza
re a mijloacelor de agre
ment. Cu alte cuvinte, ac
tualul complex de la Năvo
dari va deveni un orășel al 
copiilor cu o capacitate de 
100 000 locuri pe 
orășel înzestrat 
spații moderne.

sezon. Un 
cu noi 
de caza-

NOI EDIFICII PENTRU SANATATEA
ȘI INSTRUIREA OAMENILOR MUNCII

tracții. Băile Olănești, re
numite prin abundența fac
torilor naturali climatici și 
hidrominerali, prin eficaci
tatea tratamentelor aplicate 
în terapia afecțiunilor re
nale, digestive, hepatobilia- 
re, respiratorii, dermatolo
gice și altele, își vor adău
ga la zestrea complexelor 
existente încă un obiectiv 
apartinind sindicatelor. 
Pînă la sfîrsitul 
în această stațiune 
ză să-si deschidă 
o casă de odihnă 
de locuri. De asemenea, se 
află în stadiu avansat de 
construcție un pavilion de 
cazare cu aproape 400 
locuri la Voineasa. cea mai 
tinără stațiune turistică a 
tării. Cinci hoteluri 
derne. un număr . .
triplu de case de odihnă, 
unităti comerciale 
alimentație publică, ampla
sate într-un cadru montan 
de mare frumusețe, contu
rează imaginea de astăzi a 
acestei frumoase stațiuni a 
sindicatelor de pe valea 
Lotrului. Pentru a fi com
pletă. să mai adăugăm la 
această imagine cîteva ele
mente definitorii : o bază

anului, 
urmea- 
portile 
cu 800

mo- 
aoroape

si de

mii- 
tea- 

bazine

se

o bază de agrement nau
tic. încep lucrările de con
strucție a unei case de 
odihnă cu 600 locuri de ca
zare. bloc alimentar si 
toate anexele necesare : 
rețele de apă. canalizare, 
centrală termică.

în actualul cincinal
vor deschide și alte șan
tiere pentru edificarea 
unor complexe de odihnă 
și tratament ale sindicate
lor : la Tușnad, Covasna, 
Vatra Dornei, Borsec și 
Eforie Nord, avind fiecare 
cîte 500 sau 600 
de cazare, baze 
ment, săli de 
re a timpului 
mod instructiv si 
tiv. In fine, la _ 
Băi. județul 
zonă puternic ozonată, 
va construi un complex de 
tratament pentru diferite 
afecțiuni ale aparatului lo
comotor. boli respiratorii, 
endocrine si altele.

Un loc de seamă în pre
ocupările conducerii Con
siliului Central al U.G.S.R. 
ocupă Complexul de odih
nă pentru copii de la Nă
vodari, județul Constan
ța. în spiritul indica-

locuri de 
de trata- 
petrece- 

liber în 
I distrac- 

Vulcana 
Dîmbovița, 

se

re. săli de mese, spatii 
pentru activități politico- 
educative si sportive, cu o 
mare diversitate de 
loace de agrement : 
tre în aer liber.
de înot, terenuri sportive 
si de joacă, trenulet si 
minicar. parc de distracții, 
dotări de -plajă, jocuri dis
tractive. spatii verzi si alei 
de circulație. Pentru sti
mularea autoaprovizionării 
complexului, se vor extin
de gospodăria-anexă și 
sera acestuia, la a căror 
îngrijire vor contribui si 
micii oaspeți aflati in ta
bere. Un alt factor de edu
care prin muncă si pen
tru muncă a Copiilor îl va 
constitui antrenarea lor la 
buna gospodărire si între
ținere a dormitoarelor, a 
celorlalte amenajări, a par
cului și plajei. Organizato- 

orăselului se străduiesc 
dubleze încă din acest 
capacitatea de cazare, 
asigure condiții cît mai

bune de petrecere a va
canței in complexul de la 
Năvodari.

Interlocutorul nostru 
ne-a vorbit si despre in
vestițiile sindicatelor în

rii 
să 
an 
să

domeniul activităților cul
tural-educative și mișcării 
artistice de masă — case 
de cultură si cluburi mun
citorești. In timp ce casele 
de cultură din Colibasi. 
Satu Mare si Botoșani au 
devenit sau sint pe punctul 
de a deveni funcționale, 
cele de la Toplița si Rovi- 
nari se află in execuție, iar 
cele de la Pașcani, Bistri
ța, Giurgiu și Vulcan vor 
intra în această fază in 
lunile viitoare. Potrivit pre
vederilor. oină Ia sfîrsitul 
anului 1990 vor fi con
struite case de cultură mo
derne în sectorul 2 al Ca
pitalei. precum si în loca
litățile Fălticeni. Dorohoi, 
Brăila __ _________
Severin. Avind dimensiuni 
variabile, aceste case de 
cultură dispun de aceleași 
elemente funcționale : sală 
de spectacole cu capacități 
intre 500 și 800 de locuri, 
sală de conferințe, biblio
tecă prevăzută cu sală de 
lectură și depozit de cărți, 
spatii pentru cercuri teh- 
nico-aplicative. științifice, 
de arte plastice, foto, cine- 
club, sală de reuniuni 
pentru tineret, de gimnas
tică si balet, săli de repe
tiții pentru brigăzile artis
tice. formațiile de dansuri, 
corale si instrumentale. 
Asemenea utilități se vor 
regăsi si la cluburile mun
citorești ce se vor con
strui în acești cinci ani la 
întreprinderea de trans
port București, la Zlatna 
(județul Alba), Mătăsari 
(Gorj), Simeria (Hunedoa
ra). Totodată, începînd din 
acest an. se vor executa 
lucrări de extindere si mo
dernizare la casa de cul
tură din Oradea si la clu
burile muncitorești ..Side- 
rurgistul" din Hunedoara, 
„Electroputere" din Craio
va. la Urziceni si C.F.R. 
Iași.

Indiferent de destinația 
lor, toate aceste obiective 
ce se edifică de U.G.S.R. 
în folosul oamenilor mun
cii și al familiilor lor se 
adaugă la marea operă 
constructivă din această 
nouă etapă de dezvoltare 
economico-socială a tării.

si Drobeta-Turnu

Gabriela BONDOC

autorității organizației sindicale
bilesc măsurile necesare pentru în
făptuirea lor, pînă la combaterea și 
înlăturarea unor neajunsuri care 
mai există. Toate acestea concreti
zate, în ultimă instanță, în fapte, in 
rezultate de muncă.

Intr-adevăr, sînt numeroase fapte 
care ilustrează cu putere această 
participare largă, responsabilă a oa
menilor muncii la conducerea com
binatului. In adunările generale și 
ședințele grupelor sindicale din acest 
an au fost făcute peste 150 de pro
puneri privind mai buna organizare 
a muncii și sporirea producției, ridi
carea calității produselor, valorifi
carea superioară a masei lemnoase, 
creșterea productivității muncii și 
economisirea materiei prime și ener
giei. Cu energia electrică economi
sită de oamenii muncii numai de la 
începutul acestui an, combinatul

poate lucra timp de 11 zile. Conclu
dent este de asemenea faptul că 

' productivitatea muncii a crescut in 
primul trimestru cu 4,4 la sută peste 
sarcina de plan. Fabrica de PAL a 
ocupat anul trecut locul I în între
cerea socialistă pe centrală, iar fa
brica de mobilă — locul II la crea
ția de noi tipuri de mobilă.

Sînt fapte care demonstrează că 
democrația noastră socialistă, mun
citorească presupune atît dreptul, cit 
®i datoria tuturor oamenilor muncii 
— în calitatea lor de proprietari, 
producători și beneficiari — de a 
participa activ, conștient și cu răs
pundere atît la dezbaterea, găsirea 
soluțiilor și luarea deciziilor, cît și 
Ia rezolvarea efectivă, practică a tu
turor problemelor care privesc mun
ca și viața colectivului din care fac 
parte. Iar aici, la combinatul de 
prelucrare a lemnului, oamenii mun
cii își exercită din plin acest drept.

Fiecare grupă sindicală - un Organism 
dinamic, de acțiune

întreprinderea de tricotaje „8 Mar
tie". In primul trimestru al anului, 
aici a fost realizată o producție- 
marfă suplimentară în valoare de 
1,8 milioane lei, iar sarcina privind 
exportul pe devize libere a fost de
pășită cu 46 la sută. Cum au fost 
obținute aceste rezultate ? „In pri
mul rind — ne spune președinta 
«indicatului, maistrul Maria Fetrican 
— ele se datoresc hărniciei, con
știinciozității și priceperii colectivu
lui nostru. Iar în al doilea rind, 
faptului că ne-am străduit, cu spri
jinul organizației de partid, să îm
bunătățim permanent activitatea 
grupelor sindicale organizate pe for' 
mâții de lucru, acolo unde se hotă
răște, de fapt, îndeplinirea pla
nului, să facem din fiecare formație 
un colectiv de muncă fruntaș. 
Cum ? Răspunsul 11 pot da cel mai 
bine chiar cei care conduc și orga
nizează activitatea grupelor sindica
le". De aceea, le dăm cuvîntul.

Viorica Grijincu, controlor de ca
litate, organizator al grupei sindi
cale la formația confecții A 1 : 
„Anul trecut, formația noastră a 
ocupat locul III în întrecerea socia
listă pe întreprindere. în acest ap 
țintim un loc și mai bun. Pentru că, 
de fapt, stimulăm ambiția fiecărei 
muncitoare din grupa noastră să 
năzuiască ea însăși să obțină în 
întrecerea socialistă rezultate tot mai 
bune. Avem în acest sens o evidentă 
strictă a angajamentelor în între
cere, dar și a rezultatelor muncii, a 
calității produselor executate*de fie
care. Noi obișnuim ca, la fiecare 
început de lună, să discutăm în 
grupa sindicală sarcinile de plan, 
pentru ca fiecare muncitoare să știe 
exact. în fiecare zi, în fiecare săp- 
tămină, ce are de făcut, ce 
sarcini de plan îi revin și, mai_ ales, 
cum trebuie să le îndeplinească. Tot 
aici discutăm ce am realizat in luna 
precedentă, anumite probleme legate 
de ordine și disciplină, de respecta
rea procesului tehnologic, precum și 
diferite propuneri pentru îmbunătă
țirea muncii, pentru creșterea pro
ductivității, pentru perfectionarea 
continuă a măiestriei profesionale".

Maria Răruță-Dăscălescu, tehni
cian, organizator al grupei sindicale 
din atelierul de creație : „Planul de 
muncă al atelierului nostru, adică 
planul de creație al întreprinderii, a 
fost depășit cu mult pe 
mestru al anului. Am 
noi modele, fată de 225 
Problema asupra căreia

primul tri- 
realizat 314 
planificate, 
ne-affl în-

dreptat cu precădere atenția în 
grupa noastră sindicală a fost aceea 
a dezvoltării conștiinței muncitorești. 
a răspunderii și spiritului de iniția
tivă al fiecărui lucrător — creator, 
tehnolog sau muncitor. Pentru că de 
munca noastră depinde în mare 
măsură succesul sau insuccesul din 
start, ca să zic așa, al întregului 
colectiv al întreprinderii. De calita
tea modelelor, de eleganța și frumu
sețea lor depinde aprecierea lor pe 
piața externă și internă, de docu
mentațiile, tehnologiile, de asistența 
tehnică acordată la lansarea în pro
ducție a noilor modele depind rea
lizarea de economii da materiale, 
reducerea manoperei, deci ridicarea 
productivității muncii întregului co
lectiv".

Ana Țugui. maistru, organizator 
de grupă sindicală, formația confec
ții A 2 : „Noi discutăm în grupa 
sindicală despre problemele muncii 
nu în general, ci în mod concret, 
astfel ca fiecare muncitoare să 1? 
cunoască, să le înțeleagă și, totoda
tă, să acționeze pentru soluționarea 
lor. Cu deosebire și în permanentă 
ne preocupă calitatea produselor. în 
fiecare ședință de grupă sindicală, 
eu, ca maistru al formației, informez 
colectivul despre calitatea produse
lor realizate, despre observațiile 
constatate, despre cauzele unor de
fecte și cine se fac vinovați. Sigur, 
de calitatea produselor executate ne 
ocupăm in fiecare zi. Pe baza propu
nerilor făcute în grupa sindicală a 
fost extins controlul interfazic, fie
care comandă fiind însoțită acum de 
fișe de lucru care evidențiază con
cret cine*și ce operații a executat. 
Firește, o puternică influență educa
tivă are și „Vitrina calității". Aici, 
la rubricile „Așa da", „Așa nu" 
expunem mostre de produse de cea 
mai bună calitate, ca și altele ne
corespunzătoare, însoțite in fiecare 
caz de numele celor care le-au pro
dus. In fața „Vitrinei calității", ca 
și lâ rampele de control, au loc con
vorbiri directe cu acele muncitoare 
care au produs confecții cu defecte, 
se fac calcule în legătură cu consu
mul de muncă — și nu numai de 
muncă — pe care-1 presupune reme
dierea acestora și, totodată, indicăm 
și soluții pentru prevenirea în viitor 
a unor asemenea neajunsuri. Aș pu
tea spune că, de fapt, în ansamblu, 
situăm în centrul întregii noastre 
munci politico-educative dezvoltarea 
răspunderii și a autoexigenței fie
cărei muncitoare față de calitatea 
produselor executate".

partid, II
Anul trecut, spre exemplu, 
prin aplicarea celor 28 de propuneri 
de inovații și invenții s-a realizat o 
eficiență economică de 16 milioane.

Desigur, ar fi greu să enumerăm, 
fie chiar numai nominal, pe toți au
torii propunerilor și inițiativelor, al 
invențiilor și inovațiilor care au 
prins viață chiar și numai de-a 
lungul ultimului an. După cum pre
ciza tovarășul Vasile Andronache, 
președintele sindicatului din între
prindere, ca urmare a aplicării unor 
astfel de propuneri și inițiative s-a 
obținut, de la începutul acestui an, o 
producție-marfă suplimentară de 
25,7 milioane lei. Sarcina planificată 
de creștere a productivității muncii 
a fost îndeplinită 
101.8 la sută și, 
realizate beneficii 
lioane lei.

Problemele care 
și modernizarea producției, aplicarea 
de noi tehnologii, dezvoltarea gindi- 
rii economice și stimularea creației 
tehnice în rîndul oamenilor muncii, 
extinderea inițiativelor muncitorești, 
printre care „Contul de economii al 
grupei sindicale", generalizarea me
todelor și experienței pozitive • au 
constituit și constituie unul dintre 
obiectivele principale ale activității 
sindicatului și grupelor sindicale. In 
1985, colectivul întreprinderii a ocu
pat locul II pe județ în întrecerea 
în domeniul creației tehnico-științi- 
fice de masă. In unitățile și secțiile 
întreprinderii au fost înființate 9 
cercuri de creație tehnică, care cu
prind mai multe sute de inovatori, 
specialiști din serviciile tehnice, in
gineri și economiști, muncitori frun
tași și care acționează cu perseve
rență pentru introducerea progresu
lui tehnic, pentru dezvoltarea crea
ției tehnico-științifice de masă și a 
mișcării de invenții și inovații.

în cadrul amplei acțiuni de per
fecționare a organizării și moderni
zare a producției inițiate de 
cerea partidului, I.F.E.T. 
Neamț a fost desemnată ca 
etalon. „Aceasta este pentru 
vul unității noastre o apreciere sti
mulativă și, de aceea, sîntem hotărîți 
să o onorăm cum se cuvine — spune 
președintele sindicatului. In această 
amplă acțiune, desfășurată într-o 
atmosferă de puternică și responsa
bilă afirmare a inițiativei și gindirii 
creatoare a oamenilor, a fost atras 
întregul eșalon de ingineri și tehni
cieni, de economiști, un mare număr 
de muncitori care au făcut numeroa
se propuneri, concretizate într-un 
plan ce cuprinde 126 măsuri de ordin 
tehnic și organizatoric, din care cele 
prevăzute pentru prima etapă se află 
în plină aplicare. Intre aceste măsuri 
se numără cele referitoare la redu
cerea transportului auto prin opti
mizarea distribuirii masei lemnoase 
în unități, introducerea autovehicu
lelor de mare capacitate, creșterea 
volumului de lemn transportat pe 
apă, eliminarea transporturilor în-

■ crucișate și fără încărcătură, dotarea 
autovehiculelor și secțiilor cu mij
loace mecanice de încărcare și des
cărcare, restructurarea centrelor de 
sortare și prelucrare a lemnului, re- 
dimensionarea formațiilor de lucru, 
extinderea în continuare a policali
ficării. Iar la aplicarea în practică 
a acestor măsuri — dezbătute pe 
larg, în prealabil, și în grupele sin
dicale — participă cu inițiativă și 
răspundere toți oamenii muncii din 
întreprinderea noastră".

★

cultivă cu perseverență, 
numai

în proporție de 
totodată, au fost 
de peste 2 mi-

privesc înnoirea

condu-
Piatra 

unitate 
colecti-

Promovarea spiritului de inițiativă, 
a metodelor înaintate

Rezultatele demne de relevat do- 
bîndite de colectivul muncitoresc de 
la întreprinderea forestieră de ex
ploatare și transport Piatra Neamț 
se sprijină, printre altele, pe sute de

pe numeroase 
climatul stimu- 
muncitorești pe 

organizația sindicală de aici, 
conducerea organizației de

idei și propuneri, 
initiative născute in 
latlv al democrației 
care 
sub

Desigur, ne-am referit numai la 
cîteva fapte și rezultate obținute de 
oamenii muncii din trei unităti in
dustriale ale municipiului Piatra 
Neamț, care ilustrează contribuția 
organelor și organizațiilor sindicale 
Ia îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan pe acest an. primul an al 
actualului cincinal. Ele . reprezintă, 
de fapt, suportul material al presti
giului organizațiilor sindicale din 
acest municipiu, al afirmării lor tot 
mai puternice în aplicarea principi-

Covasna : Complexul balnear al sindicatelor Foto : S. Cristian
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CUM SE ÎNDEPLINEȘTE PROGRAMUL PRIVIND
1

DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI DE SUCURI RĂCORITOARE?

Programul privind dezvoltarea producției de sucuri 
răcoritoare pe perioada 1986—1990, cuprinzător, realist 
și concret, vine în mod cert in întîmpinarea cerințelor 
și așteptărilor populației din toate mediile, de toate 
categoriile de virstă. Firește, după discutarea-și apro
barea sa, esențială este acum transpunerea opera
tivă in practică.

In Capitală, în toate județele s-a trecut la acțiune

și în acest domeniu. Pe baza programului stabilit la 
nivelul țării, se definitivează programele în profil 
teritorial, în funcție de indicatorii și sarcinile concrete 
ce revin fiecărui județ.

in legătură cu modul în care s-a trecut la îndepli
nirea respectivului program, prezintă interes unele 
rezultate și preocupări din județul ViLCEA.

Experiența bună — valorificată superior
j ■ »

® Un program gîndit atît pentru localnici, cît și pentru oaspeții 
veniți la odihnâ • Producție-desfacere, un traseu perfectibil

• Primul pas a fost făcut... mai urmează o sută

ilor autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești, a noului mecanism eco- 
nomico-financiar. „Iar la aceste fapte 
de muncă — ține să menționeze to
varășul Valeriu Livadaru, 
al Consiliului municipal 
Neamț al sindicatelor — 
adăugate alte fapte, alte acțiuni ini
tiate de organele și organizațiile 
npastre sindicale pentru Înfăptuirea 
politicii sociale a partidului și stalu
lui nostru, a măsurilor privind Îm
bunătățirea continuă a condițiilor de 
muncă și viață din unități econo
mice". Și pentru că discuția avea loc 
la sediul sindicatului din Combina
tul de fibre sintetice Săvinești, 
exemplele concrete in această pri
vință ni le-a dat interlocutorul chiar 
din această mare unitate industrială 
a municipiului. Ne-a vorbit despre 
numeroase activități desfășurate de 
organizațiile sindicale pentru cu
noașterea și respectarea legislației 
în ansamblu și, cu deosebire, a re
centei Legi . privind retribuirea 
în acord global și in acord direct a 
personalului muncitor, despre acțiu
nile întreprinse pentru respectarea 
protecției muncii, pentru buna func
ționare a asistenței medicale prin 
cele două dispensare și un punct 
sanitar, a cantinei și a celor 14 
microcantine care asigură zilnic 
masa pentru circa- 2 600 de oameni, 
despre preocupare^ pentru buna 
funcționare a creșelor și grădinițelor, 
pentru întărirea și consolidarea fa
miliei, asigurarea petrecerii timpului 
liber de către oamenii muncii în 
mod plăcut și instructiv, despre ac
tivitățile politico-educative și cultu- 
ral-artistice consacrate formării 
omului nou, cu o profundă conști
ință politică, cu o temeinică pregăti
re profesională, cu înalt spirit re
voluționar. „Pentru că — își con
tinuă ideea secretarul consiliului 
municipal al sindicatelor — toate 
acestea reflectă, deopotrivă, hotărî- 
rea sindicatelor din municipiul nos
tru ca, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, să desfășoa
re o activitate tot mai dinamică și 
eficientă spre a-și aduce o contribu
ție sporită la înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, la traducerea în viață a orien
tărilor și indicațiilor .tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la edificarea so
cietății socialiste' și comuniste pe 
pămintul României".

secretar
Piatra 

trebuie

Ce-i drept, intrind Intr-un local 
de alimentație publică vilcean — fie 
autoservire sau patiserie, cofetărie 
sau lacto-vegetarian, bufet sau res
taurant — poți solicita cu încredere 
o băutură răcoritoare. Spre deose
bire de alte locuri, aci nu se va 
uita nimeni mirat că nu consumi 
lichide dintre cele ce au multe gra
de „de tărie" și „încasări mari" — 
și vei fi servit cu sucuri, nectaruri 
sau ape carbogazoase. Atit la Rim- 
nicu Vîlcea, cit și in stațiunile de 
pe Valea Oltului sau in celelalte 
orașe și sate ale județului. Pentru 
că, trebuie spus, la Vilcea au existat 
și pînă acum preocupări pentru dez
voltarea producției de băuturi răco
ritoare și pentru desfacerea lor nu 
numai prin obișnuitele chioșcuri și 
tonete stradale, ci prin intreaga 
rețea de alimentație publică. Potrivit 
unui program special, transpus in 
practică sistematic, producția res
pectivă a sporit de la 52 000 hecto
litri in anul 1983, la 63 000 hectolitri 
in anul 1985, consumul mediu pe lo
cuitor ajungînd în această perioadă 
de la 15 litri la 18 litri.

Dar — așa cum s-a stabilit 
— producția și desfacerea de sucuri 
răcoritoare trebuie să crească mult 
mai mult, pentru a ajunge incă în 
acest an la o medie de 62 litri pe 
locuitor. Cum era firesc și necesar, 
pe baza Programului adoptat la ni
vel național, s-a trecut operativ — 
și în Vilcea, ca și în alte județe — 
la întocmirea programului județean 
privind dezvoltarea producției 
sucuri răcoritoare pe - - -
1990.

Programul vîlc'ean 
zarea acelor producții de sucuri și 
nectaruri din legume și fructe, de 
concentrate, arome și ape carbo
gazoase care să asigure media anua
lă de 62 litri nu numai pentru fie
care locuitor, ci, treptat, și pentru 
vilegiaturiștii veniți 
odihnă în frumoasele 
stațiuni din partea 
concret și detaliat : 
anul 1986 ; 260 000 în 
în 1988 ; 303 000 In 
in 1990.

Consiliul popular județean — titu
larul programului și principalul res
ponsabil pentru realizarea întocmai 
a acestor prevederi — a conturat și 
căile prin care se vor putea obține 
aceste creșteri considerabile in pro
ducția și desfacerea băuturilor ră
coritoare. Concret, în ansamblul de 
măsuri cristalizat se înscriu func
ționarea la intreaga capacitate a tu
turor liniilor și instalațiilor de pro
ducție existente ; înființarea altora 
noi ; îmbunătățirea tehnologiei de 
fabricație ; scurtarea drumului (și, 
in consecință, a timpului) de la locul 
de producție la locul de vînzare; du
blarea și mărirea punctelor de des
facere ; îmbunătățirea reclamei pro
duselor concomitent cu diversifica
rea și îmbunătățirea calității lor ; în 
general, valorificarea eficientă și 
la un nivel superior a bunei expe-

de
perioada 1986—
prevede reali-

la cură și 
și solicitatele 
locului. Mai 
257 000 hl în 
1987 ; 281 000 

1989 ; 304 000

tor in reconsiderarea activității 
noastre In domeniul prestărilor de 
servicii, vă rugăm să primiți sin
cere mulțumiri".

In ce ne privește, promitem că.Așteptînd meseriașii la domiciliu1
Cu citeva luni în urmă, ziarul 

„Scînteia" relata din municipiul 
Birlad despre cîteva situații neplă
cute în care se găseau cetățenii 
dornici să-și repare la domiciliu 
diferite aparate de uz casnic, mo
bilă și alte obiecte greu de depla
sat la atelierele meșteșugărești. 
Am primit la redacție — din par
tea cetățenilor și autorităților res
ponsabile — mai multe scrisori. 
Dintre acestea am ales două — ca 
răspunsuri la semnalele „Scînteii" 
— din care reproducem esenția
lul :

„Articolul «Așteptînd meseriașii 
la domiciliu», publicat în „Scîn
teia" nr. 13 463, a constituit pentru 
Comitetul executiv al consiliului 
popular municipal Birlad un spri
jin substanțial în îmbunătățirea 
activității sale în ceea ce privește 
îndrumarea, coordonarea și contro
lul întregii -activități de industrie 
mică și prestatoare de servicii în 
profil teritorial. Conform „Progra
mului de măsuri" adoptat în ple
nara lărgită extraordinară a acti
vului de partid din cadrul unității 
cooperatiste ..Prestarea", prin mă
surile consiliului popular muni
cipal privind industria mică și ac
tivitățile prestatoare de servicii 
se va îmbunătăți situația servirii 
populației și, totodată, se vor rea-

liza In viitor indicatorii de' pro
ducție în consens cu prevederile 
și hotărîrile Congresului al XIII- 
lea al P.C.R. și ale Congresului al 
III-Iea al consiliilor populare".

Pe marginea aceluiași articol am 
primit un răspuns și de la coope
rativa „Prestarea" — Birlad, din 
care spicuim : „Măsurile întreprin
se in urma plenarei de partid, con
vocată în urma apariției articolu
lui «Așteptind meseriașii la domi
ciliu», se referă la diversificarea 
serviciilor pe tot teritoriul muni
cipiului nostru, la îmbunătățirea 
sistemului de practicare a servicii
lor, la facilitarea pentru populație 
a informațiilor privind locul și 
ora cind oamenii se pot prezenta 
la diferite ateliere etc. Precizăm că 
U.J.C.M.-Vaslui, forul nostru tu
telar, a luat, de asemenea. în ana
liză și dezbatere conținutul arti
colului în cadrul unei ședințe de 
consiliu — la care a participat și un 
delegat din partea U.C.E.C.O.M.- 
București — cu această ocazie 
stabilindu-se măsuri pentru îmbu
nătățirea calității serviciilor in 
toate unitățile meșteșugărești si 
înlăturarea deficiențelor de natu
ra celor semnalate.

Considerind că prin articolul 
-Așteptind meseriașii la domici
liu» ne-ați acordat un prețios aju-

deriențe acumulate pînă acum 
vilceni în acest domeniu.

Cifrele de plan pentru acest 
au fost defalcate, bineințeles, pe 
zece producători județeni : 94 000 hl
— I.P.I.L.F.; 70 000 hi — C.P.A.M.D.; 
20 000 hl — C.A.P.-urile ; 16 000 hl
— Direcția comercială ; 15 000 hl — 
O.J.T. ; cîte 10 000 hl — Inspecto
ratul silvic, I.A.S.-urile și Plafar ; 
cite 6 000 hl — I.L.F.-urile și Con
siliul popular județean.

Ne-am interesat îndeaproape de 
măsurile pe care le preconizează doi 
dintre producătorii principali. La 
Direcția comercială (care se eviden
țiază de mai mulți ani prin inițiati
ve și rezultate pe multiple planuri), 
s-au și întreprins unele acțiuni. 
„Pentru a spori capacitatea de pro
ducție — arăta tovarășul director 
Gheorghe Vlangăr — o nouă secție 
începe să funcționeze la Drăgă-

Însemnări 
din județul Vîlcea

an 
cei

șanl, iar altele două vor urma la 
Rîmnicu Vîlcea și Călimănești. In 
paralel, înființăm încă 20 de punc
te de desfacere a sucurilor răcori
toare (pe lingă cele 36 existente) in 
locurile mai aglomerate, la intersec
ții de străzi principale, pe lingă 
școli, la stadioane, în stațiile de au
tobuz mai importante".

Inspectoratul silvic este principalul 
producător de sucuri naturale din 
fructe de pădure : zmeură, mure, 
afine, muguri de rășinoase. încă din 
anul 1983 a înființat o secție de a- 
semenea băuturi în orașul Băbeni, 
care in 1985, spre exemplu, a pro
dus 1 225 hl de „Bradola" și alte 
sucuri. Dar capacitatea instalației 
este cu mult mai mare, după cum 
există și dorința și intenția de a se 
produce cantități considerabil spo
rite. în acest sens, inspectorul-șef — 
tovarășul inginer Ion Pirșcoveanu — 
ne spunea :

— Am putea dubla producția de 
sucuri de la Băbeni chiar și in con
dițiile actuale, iar dacă am trece să 
lucrăm în trei schimburi creșterea 
ar putea fi și mai mare. Avem pen
tru aceasta tot ce ne trebuie : ma
terie primă (putem face sucuri și 
din cireșe, vișine sau coacăze culti
vate în cadrul plantațiilor noastre), 
tehnologie bine pusă la punct (nu 
fierbem fructele, ci le zdrobim prin 
centrifugare ca să nu-și piardă con
centrația de vitamine), linie de imbu- 
teliere corespunzătoare, fabrică de 
gheață și suficiente sticle de cite un 
sfert de litru, plus capsulele nece
sare. La nevoie, am mai putea în
ființa și la Brezoi o secție de pro
ducție asemănătoare celei de la 
Băbeni. Avem tot ce ne trebuie.

— Ce n-aveți, atunci, ca să reali
zați sporul de producție posibil ?

— N-avem contracte pe măsura 
posibilităților noastre. Intrucit nu 
dispunem de unități proprii pentru 
desfacerea băuturilor ce le producem, 
încheiem contracte in acest sens cu 
unitățile de alimentație publică. De 
la consiliul popular județean am 
primit repartiție, pentru anul 1986, 
privind livrările de răcoritoare către 
I.C.S.A.P., O..I.T. și I.C.S. „Alimen
tara" — cărora le-am și trimis pro
iectele de contract. Numai că primii 
doi parteneri... ne-au 
treilea nici măcar 
vreun răspuns.

...Așa ni s-a spus 
mentării noastre. La prima ____ ,
Inspectoratul silvic are dreptate de
plină. Abordind însă problema și la 
partenerii respectivi, cei ce urmează 
să vîndă produsele pe piață, ni s-a 
spus că sucurile respective nu ar fi 
agreate, întrucit nu au un aspect (co
lorit) atrăgător, costă cam scump 
(3,50 lei o sticlă — față de 2 lei cele
lalte) și nu sint destul de durabile. 
Cum sucurile naturale din fructe de 
pădure sint deosebit de hrănitoare și 
au un gust plăcut (le-am încercat, 
deci sintem în cunoștință de cauză!), 
iar inspectoratul silvic se angajează 
să le transporte la locul de desfa
cere chiar în ziua cînd au fost pro
duse, opinăm că intervenția orga
nelor de specialitate ale consiliului 
popular județean ar fi de stringentă 
necesitate : pe de o parte, pentru a 
sprijini inspectoratul silvic să îmbu
nătățească în continuare tehnologia 
(completînd gustul plăcut și cu un 
colorit plăcut, mărind la 6—7 zile 
timpul de garanție și micșorînd 
prețul de cost), iar, pe de altă parte, 
pentru a determina alimentația pu
blică să preia și aceste produse na
turale din fructe de pădure căutate 
și așteptate de public.

De altfel, practica ridică In fața 
consiliului popular județean și alte 
probleme privind dezvoltarea pro
ducției de sucuri 
tru că, în acest 
vorba numai de a 
băuturilor naturale __ __ ...__
pădure pe piața vilceană (piață Care 
a desfăcut cu larghețe apă toni
că... din Constanța !), ci și de alte 
necesități : corelarea cifrelor din 
programul județean cu cele repar
tizate diferitelor unități de forurile 
lor departamentale (in unele cazuri 
apar discrepanțe foarte mari) ; asi
gurarea posibilităților de desfacere 
pe măsura capacităților și, mai ales, 
obiectivelor de producție ; diligen
tele întreprinse ]a unele ministere de 
resort ; folosirea mai inspirată a 
mijloacelor de reclamă etc.

...S-ar putea spune, deci, că la 
Vilcea, un prim pas în dezvoltarea 
considerabilă a producției de sucuri 
răcoritoare a fost făcut : s-a alcătuit 
un program județean de durată. 
Urmează încă mulți alți pași, urmea
ză, de fapt, ceea ce este mai greu ; 
organizarea traducerii in practică — 
sistematic, permanent — a prevede
rilor acestui program.

refuzat, iar al 
nu ne-a dat

la data docu- 
vedere.

răcoritoare. Pen- 
domeniu, nu e 

face mai mult loc 
din fructe de

Gheorqhe MITROI
ION STANC1U
corespondentul „Scînteii

revenind din nou la Birlad, vom 
relata pe larg despre eficienta mă
surilor luate.

Gh. GRAURE

Zi-record la colectare, 
luni-record de... nepăsare?

Cu aproape un an în urmă, zia
rul „Scînteia" a relatat — din Ol
tenița — despre o „zi-record" la 
colectarea materialelor refolosibile 
din gospodăriile populației. Con
semnam atunci atit rezultatele 
meritorii obținute, cît și hotărirea 
edililor și cetățenilor acestui atrac
tiv oraș de pe malul Dunării de a 
face din „ziua-record" o tradiție, 
o activitate permanentă și eficien
tă de valorificare a acestei surse 
inepuizabile de materie 1 primă. Dar 
tot atunci semnalam și o stare de 
lucruri în vădit contrast cu simțul 
gospodăresc al populației : cele trei 
depozite aparținind IJVRMR — Că
lărași erau adevărați munți ai ne
glijenței, aici zăcind peste 2 000 de 
tone 1'ier vechi într-o „perfectă" 
dezordine.

Recent, in orașul Oltenița a fost 
organizată o nouă „zi-record“. în
treg orașul părea îmbrăcat in hai
ne de lucru. Participau la colecta
rea materialelor refolosibile echipe 
de pionieri, femei și bărbați, bă- 
trîni, deputați, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești. La

ora
scrise de recepționerii care lucrea
ză la depozitele orașului : 96,51
tone material refolosibil. Din care: 
68,87 tone fier vechi, 21,5 tone hir- 
tie, 3,2 tone cioburi de sticlă și al
tele.

Dar la aceste depozite am mai 
notat încă ceva : aceeași dezordine 
pe care am mai semnalat-o și cu 
aproape un an în urmă. Singura 
deosebire este că, în loc de 2 000 
tone cit cintărea muntele de ne
glijență anul trecut, acum sînt in 
stoc ,,numai" 1 874 tone — după 
evidența oficială, dar greu de cre
zut după aspectul mormanelor 
imense de fier vechi întinse in de
zordine și dincolo de perimetrul 
depozitelor, ocupînd cîteva bune 
hectare de teren agricol. De ce nu 
sint transportate la turnătorii me
talele din aceste depozite ? Cumva 
IJVRMR — Oltenița și-a propus să 
„topească" fierul vechi prin... „ru- 
ginire" ?

bilanțului am notat cifrele în-

Miliai DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii"

I
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PRODUCȚIA PENTRU EXP0R1r
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1
- realizată zi de zi, la un înalt nivel calitati

IEVĂ 0 AMUZĂ EFECTUATA ÎN ÎNTREPRINDERI DIN MMCIPIR TIMIȘOARA - - - - - - - - - - - -
Este necesar de a pune pe primul plan producția de export, de □ asi

gura o inaltă calitate produselor, lată una din sublinierile de cea mai mare 
însemnătate făcute de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a C.C. al P.C.R. Cum acționează 
colectivele din întreprinderi pentru îndeplinirea acestei cerințe esențiale 
pentru progresul economiei naționale ? Cum este organizată activitatea de 
export ? Ce acțiuni întreprind comisiile de export pentru onorarea integrală 
a fiecărui contract încheiat cu partenerii externi, la termen și în condiții 
de calitate superioară ?

lată citeva din întrebările la care am căutat răspuns în ancheta-sonda] 
de azi a „Scinteii", efectuată zin unități economice din municipiul Timișoara.

0 reușită pe care dorim 
să o 

cît
consemnam 
mai des

care am dori să-l con-Un fapt pe 
semnăm în cît mai multe întreprin
deri. în perioada care a trecut de 
la începutul acestui an, colectivul 
întreprinderii „Electrobanat" din Ti
mișoara nu numai că și-a realizat 
planul la export pe primul trimes
tru al acestui an, dar chiar l-a și de
pășit, livrind peste plan produse in 
valoare de 3 milioane lei. Intre mul
tele explicații care pot fi aduse în 
legătură cu această frumoasă reuși
tă, inginerul loan Marinca, directo
rul adjunct al întreprinderii, se 
oprește la cîteva mai importante :

— Comisia de export din între
prindere a organizat ateliere, forma
ții și echipe specializate in produc
ția de export. Totodată, în aceste 
sectoare au fost detașați să lucreze 
ingineri și tehnicieni din atelierele 
de proiectare și controlorii de cali
tate cei mai buni. La noi s-a înce
tățenit metoda ca produsele destina
te exportului — în principal corpu
rile de iluminat industrial, care de
țin cea mai mare pondere la export 
— să fie executate pină la sfirșitul 
decadei a doua a fiecărei luni, ur- 
mind ca în primele zile ale decadei 
următoare să fie livrate. Pregătirea 
producției pentru luna următoare se 
face cu zece zile înainte, în așa fel 
incit din primele zile ale lunii să 
putem să ne înscriem in graficele de 
execuție și livrare. Drept urmare, 
asigurăm continuitatea procesului de 
producție, aprovizionarea ritmică cu 
materii prime și materiale, iar ca
pacitățile de producție și fondul de 
timp sint folosite deplin.

Eficiența acestor măsuri ? In sec
ția de corpuri de iluminat industrial, 
la intervale de timp bine stabilite, 
dar și riguros respectate, sînt finali
zate și ambalate lămpile de iluminat 
cunoscute pe multe meridiane sub 
marca „Elba". Zilnic, aici se reali
zează suplimentar 40 de lămpi de 
iluminat. Notăm că în fabricație se 
află un nou tip de corp de iluminat 
FIA 0,5 de 40 wați. Noul produs, 
conceput și realizat de proiectanți 
și muncitori din secția 300, are un 
design modern, ceea ce îl face să fie 
intens solicitat de partenerii externi. 
Realizarea integrală a exportului 
este asigurată de exigența manifes
tată în muncă de fiecare muncitor 
în parte.

22x1 500 rotații pe minut, de pildă, 
au parametri tehnico-funcționali 
(randament, factor de putere, masă 
totală) net superiori produselor si
milare realizate de firme de presti
giu din lume. Ce stă la temelia unor 
asemenea succese 1

— Aș spune, mai lntîi, experiența 
pe care am acumulat-o, stăruința de 
a produce mereu mai mult, dar și 
mai bine, precizează tovarășul Fran- 
cisc Dupța, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere. Pentru noi, 
exportul este prioritatea numărul 
unu. Pentru realizarea ritmică și de 
calitate superioară a producției des
tinate exportului, am stabilit ca u- 
ceasta să se realizeze pe linii spe
cializate pe produse și firme bene
ficiare. Această mășură asigură, pe 
lingă îndeplinirea dezideratelor pro
puse, și o creștere a productivității 
muncii cu 2—3 la sută.

Semnificativ in acest sens este 
faptul că, prin aceste măsuri, -pro
ducția destinată exportului este ur
mărită în toate fazele tehnologice — 
de la debitarea materialelor pînă la 
ambalare și expediție — înlesnind 
intervenții prompte din partea mem
brilor comisiei de export. Pentru a 
menține partenerii externi, pentru a 
te impune cu noi produse pe alto 
piețe de desfacere, este absolut ne
cesar să produci 
ce cu performanțe înalte, competiti
ve pe plan mondial. Și colectivul 
unității noastre a reușit acest lucru. 
O demonstrează cu prisosință faptul 
că, în prezent, peste 80 la sută din 
producție este destinată partenerilor 
externi din peste 30 de țări ale lumii.

motoare electri-

Competitivitatea 
înseamnă, de fapt, calitate 

și iar calitate
se acționează pentru realiza- 
livrarea cu prioritate a pre
destinate exportului ? Iată

Normele internaționale 
au devenit norme interne 

de fabricație
Cel mai sugestiv exemplu în acest 

sens îl constituie faptul că, in pre
zent, circa 70 de tipuri de motoare 
executate la întreprinderea „Elec
tromotor" Timișoara sint peste ni
velul tehnic și calitativ atins pe plan 
mondial. Motoarele asincrone trifa
zate 30x1 500 rotații pe minut și

Cum 
rea . și 
ducției 
întrebarea pe care am adresat-o in 
timpul documentării noastre unor 
muncitori și specialiști de la între
prinderea de aparate electrice de 
măsurat din Timișoara (I.A.E.M.). 
înainte de a consemna răspunsu
rile. considerăm utilă prezentarea 
„fișei" de export a unității. Peste 30 
la sută din producția realizată aici 
se exportă. Numărul partenerilor 
străini care au solicitat și solicită 
aparate electrice mono și trifazate 
— peste 40. Și încă un lucru semni
ficativ — colectivul de la I.A.E.M. 
și-a realizat de la începutul anului, 
lună de lună, planul la export. O 
realizare de excepție ?

— Nicidecum, ține să precizeze 
inginera Tamara Angliei Mesaroș, 
secretar al comitetului de partid din 
întreprindere. Ne-am făcut datoria. 
Noi știm cît de important este pen
tru economia națională, pentru dez
voltarea sa in continuare, ca fiecare 
colectiv să-și realizeze sarcinile de 
export. Ca atare, am luat toate mă
surile pentru a realiza integral pla
nul la export.

Dar iată și cîteva opinii ale elec- 
trotehniștilor de aici.

tn

La întreprinderea „Electromotor" Timișoara se verified un nou lot de motoare 
: S. Cristiandestinat exportului Foto

Pentru recolte mari în acest an

0 PRIMĂ VARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE 
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE!

Legumicultura intensivă

într-un judef altădată 

legumicultură

Octavian Șuticău, inginer : „Pro
dusele noastre și-au ciștigat un bine
meritat prestigiu, fiind tot mai mult 
cerute la export. Acest succes se da
torează calității și fiabilității produ
selor noastre, stăruințelor de a ieși 
la export cu tot mai multe produse 
noi. Aș aminti, de exemplu, apara
tele electrice miniaturizate, care au 
fost prezentase la tirguri internațio
nale și licitații și unde s-au bucu
rat de o atenție deosebită. Drept ur
mare, pe adresa întreprinderii au 
sosit multe comenzi. Ce facem noi, 
specialiștii, pentru realizarea in
tegrală și în bune condiții a expor
tului ? —•
tehnice 
ciclului 
repere, 
seamnă 
tare".

Ileana Gingă, 
crez în formația

Căutăm permanent soluții 
care să permită scurtarea 
de fabricație la principalele 
Fiecare 
de fapt

minut ciștigat în- 
producții suplimen-

montatoare : „Lu- 
specializată în pro-

ducția de export. Avem 
produs nou — aparatul 
maturizat MT 40. Comanda ne-a so
sit In urmă cu citeva săptămini. 
De pe acum am executat peste 800 
de aparate. Aceasta demonstrează 
că ne-am organizat cu rapiditate 
fluxul de fabricație. Rapida adapta
bilitate a producției la cerințele par
tenerilor străini constituie cheia 
succesului în activitatea de export".

Angela Cruicu, muncitor : „Este 
limpede că, pentru a ne menține pe 
piața externă și a ciștiga altele noi. 
trebuie să realizăm produse de cali
tate înaltă. In acest an, 75 ia sută 
din produsele noastre vor fi de ni
vel mondial ridicat. Ceea ce ne preo
cupă în mod special este ca fiecare 
produs destinat exportului să fie de 
calitate ireproșabilă, deoarece com
petitivitate înseamnă, de fapt, cali
tate și iar calitate".

în lucru un 
electric mi-

RAPIDA ADAPTARE SOLICITĂRILE PARTENERILOR
EXTERNI. Recent, pe adresa întreprinderii „Electrometal" a sosit o 
mostră de la un partener străin care solicita întreprinderii timișorene 
să-i execute acest produs. Intr-un răstimp foarte' scurt — numai citeva 
ore — trebuia dat răspunsul.

— Putem executa sau nu produsul. Ce zici, Săvescule, mai stăm pe 
gînduri ? — întreabă directorul întreprinderii, ing. loan Staicu, pe șeful 
secției scuiărie.

— In citeva minute vă dau răspunsul. Să vorbesc și cu muncitorii. Dar 
cred că puteți confirma acceptul nostru încă de pe acum. Doar îi cu
noașteți !

Mircea Belciu este 
unul dintre ultimii ti
neri care au pătruns 
pe porțile întreprin
derii „Flamura rosie"- 
Sibiu. Abia a împlinit 
citeva luni de cind 
poartă la piept ecuso
nul de „f lămuriși". 
Biografia lui s-a în
cărcat insă in acest 
răstimp scurt cu două 
momente pe care nu le 
va uita niciodată.

Primul, O dată cu 
primirea legitimației 
de muncitor i s-a in- 
minat de către servi
ciul personal si invă- 
tămint o carte — care, 
prin numărul de 
gini si 
merită 
numele 
„Cartea noului om al 
muncii". (Notăm, fie 
si in paranteză, cîteva 
cuvinte din prefața 
semnată de directorul 
întreprinderii : 
zultatele obținute 
realizarea sarcinilor 
ne revin, succesele 
reputația ciștigate de 
întreprinderea noastră 
se bazează inainte de 
toate pe calitatea oa
menilor săi. Vă dorim 
să deveniti si dv. un 
asemenea om"). O 
carte care-i spune 
noului om al muncii, 
de la drepturi si înda
toriri pină la recom
pense si sancțiuni, to
tul despre drumul de
venirii sale in această 
întreprindere.

Al doilea moment. 
tn sala de festivități a 
unității sint prezenti 
150 de oameni. Este o 
sărbătoare aiunsă aici 
la a zecea ediție. 
Chiar asa se si chea
mă : „Sărbătoarea ve
teranilor". tn fiecare 
an. oamenilor muncii 
de aici, care împlinesc 
20 de ani de activitate 
neîntreruptă, li se in- 
minează 
veteran 
derii si 
riti de 
partid, 
oamenilor 
comitetul 
lui. Mircea 
trăit acest 
nant moment in cali
tate de reprezentant al

pa-
continut. isi 
cu adevărat 
— intitulată

„ Re
in 
ce 
si

diploma de 
al intreprin- 
sint ' sărbăto- 
comitetul de 
de consiliul 

muncii si 
sindicatu- 

Belciu a 
impresio-

tinerilor din întreprin
dere. Care, prin el. 
prin buchetul de flori 
pe care l-au transmis 
veteranilor, s-au legat 
să continue

Cele două 
te. aparent fără o le
gătură directă intre 
ele. se constituie in 
mod organic in ceea 
ce aici se numește 
educația cultului pen
tru primul loc de 
muncă. O educație 
care imbraci cele mai 
diferite forme si la 
care iau parte perma
nent, prin contribuții 
distincte, atit consiliul

tradiția, 
momen

un sondaj cu ocazia 
sărbătorii veteranilor 
din luna aprilie, 
următoarele două 
trebări : „Care a 
primul dv. loc 
muncă ?“, „Care

cu 
în- 

fost 
de 

.... ..... .. . ,,__ _ cre
deți că va fi ultimul 
dv: loc de muncă 
Reprezentanții celor 
două generații de ve
terani ai muncii au 
dat în unanimitate 
același răspuns : „Fla
mura roșie".

Așadar, cultul pen
tru primul loc de 
muncă nu este aici o 
preocupare festivistă. 
bună pentru a fi trim- 
bitată _ prin

și valoarea ei

cit 
de 
de
Ce

oamenilor muncii, 
si organizațiile 
partid, oraanizatiile 
masă si obștești, 
efect are această pre
ocupare? Sau se urmă
rește numai latura ei 
uman-sentimentală ?

Tovarășa Ceoraeta 
Istrate- președinta sin
dicatului. e gata să 
aducă nenumărate ar
gumente in legătură 
cu eficienta formă
rii cultului pentru 
primul loc de mun
că. Cine cercetea
ză stabilitatea forței 
de muncă in munici
piul Sibiu va constata 

roșie" 
pri- 

acest 
acti- 

intreprinderii 
ani

că „Flamura 
ocupă unul din 
mele locuri la 
capitol. Cronica 
vitătii ■ - ■
din ultimii 20 de 
atestă că unitatea si- 
biană. cu un profil 
unic in cadrul indus
triei ușoare, n-a ră
mas niciodată datoare 
economiei naționale, 
si-a îndeplinit an de 
an si lună de lună sar
cinile de plan. Nu este 
șl aceasta o dovadă a 
atașamentului fată de 
întreprindere, a cul
tului pentru primul 
loc de muncă ? Pre
ședinta sindicatului a 
avut inspirația să facă

____  ___ ședințe. 
El a devenit o veri
tabilă tradiție. O tra
diție care se păstrea
ză permanent prin 
toate modalitățile po
sibile. In ultimii cinci 
ani au pășit pe porțile 
întreprinderii 520 de 
tineri si „angajamen
tul" pe care si l-au 
luat în fata „veterani
lor", o dată cu inmi- 
narea buchetului de 
flori, atestă in mod 
convingător — prin 
prezenta in întreprin
dere in continuare a 
peste 95 la sută din ei 
— că „sămînta" cultu
lui pentru primul loc 
de muncă a rodit 
si rodește permanent 
aici.

Sint argumente atit 
de clare, de convingă
toare. incit in fata lor 
reporterul nu poate să 
nu-și pună o aseme
nea întrebare : oare 
întreprinderile care se 
confruntă cu acea per
manentă fluctuație a 
forței de muncă ar 
mai avea astfel de ne
cazuri dacă ar adopta, 
de la început, o ase
menea preocupare 
educativă In dezvol
tarea cultului pentru 
primul loc de muncă? 
Nu. nu așteptăm un 
răspuns pe loc. Ci. in 
primul rind. o medi
tație asupra ideii ce
lor de la Sibiu si a 
valorii ei in strategia 
dezvoltării întreprin
derii.

Constantin 
PRIESCU

SPECIALIȘTII......SPECIALIZAȚI". întreprinderea mecanică Timi
șoara exportă de mulți ani mașini de ridicat. Mai nou, această unitate 
a început să exporte și utilaj minier. Este vorba de combinele de îna
intare în steril CI-2. Pentru a realiza aceste produse la un înalt nivel 
calitativ s-a stabilit ca la montajul utilajelor să lucreze specialiștii cei 
mai destoinici. S-a luat măsura ca toți montorii să participe Ia un curs 
de specializare tocmai pentru a asigura un montaj perfect. Rezultatul ? 
Ciclul de montaj a fost mult scurtat.

PRODUSE NOI, INTENS SOLICITATE LA EXPORT. întreprinderea 
de încălțăminte „Banatul" produce o gamă variată de încălțăminte, care 
datorită calității și funcționalității ei este cerută Ia export in cantități 
tot mai mari. După cum ne relatează economista Ecaterina Valea, gama 
sortimentală foarte diversă face ca și solicitările 4a export să fie mari. 
Pentru onorarea contractelor s-a pus accentul pe organizarea judicioasă 
a muncii in secțiile de fabricație care au o contribuție principală la rea
lizarea produselor destinate partenerilor externi. Totodată, in activitatea 
de creație sint atrași tot mai multi muncitori și maiștri, dintre care 
amintim pe Nicolae Matei, Lucia Neamțu, Domnica Dumitru.

investigațiile fă- 
municipiul Timi- 
planul la export 
zi de zi, integral.

In concluzie, din 
cute în unități din 
șoara reiese că 
poate fi îndeplinit
Sintetizind, se cuvine subliniat fap
tul că, de la Începutul anului și pînă 
în prezent, unitățile industriale din 
municipiul Timișoara și din întregul 
județ Timiș și-au realizat și chiar 
depășit sarcinile asumate prin con
tractele încheiate cu partenerii ex
terni. „Experiența 
programele pe care 
in spiritul indicațiilor formulate 
secretarul general al partidului 
recenta plenară a C.C. al P.C.R.

de pină acum, 
le-am adoptat 

de 
la 
Și

(Urmare din pag. I)
Importante economii de energie 

electrică s-ar putea realiza si prin 
extinderea altor soluții puse la 
punct, de curind, de specialiștii noș
tri. în acest sens, merită atentie 
noul troliu electric menit să înlo
cuiască pe cel acționat cu aer com
primat. Proiectat de specialiștii in
stitutului. noul troliu a fost deia 
asimilat in producție la întreprin
derea mecanică de mașini si utilai 
minier din Baia Mare. O altă soluție 
de perspectivă, aplicată deocamdată 
doar la ventilatoarele mari de la 
exploatările miniere Nistru și Săsar, 
permite perfectionarea acestora. în 
sensul că ele pot funcționa la debite 
variabile, printr-o reglare automată, 
in raport cu gradul de încărcare cu 
noxe a aerului refulat. Se cuvine 
reținut că numai prin aplicarea aces
tor două soluții s-ar putea econo
misi 160 megawați-oră energie elec
trică pe an.

La generalizare fn toate unitățile 
' productive din sector s-ar putea pre

ta si standurile de încercare a perfo
ratoarelor si a motoarelor pneuma
tice. după ieșirea lor din reparații. 
Pină acum, institutul nostru a 
și produs citeva asemenea insta
lații. Testările efectuate pe noi
le standuri au evidențiat că, după 
reparații, multe perforatoare pre
zintă un randament mai scăzut 
decit cel atins înainte de a fi ..re
parate". consumindu-se astfel inutil 
o mare cantitate de energie electrică 
și pneumatică. Introducerea pe scară 
largă a acestor standuri ar contribui 
în mod cert și la îmbunătățirea ra
dicală a calității reparațiilor.

In același timp, cercetarea științi-

pe care le aplicăm cu fermitate — 
ne-a spus tovarășa Elena Pugna, se
cretar cu probleme economice al Co
mitetului județean de partid Timiș — 
și anume : urmărirea zilnică pe fie
care sortiment in parte a producției 
de export, aprovizionarea ritmică cu 
materii prime și materiale, întărirea 
asistenței tehnice tn fiecare unitate 
— ne dau garanția că și in continua
re oamenii • muncii din industria ju
dețului nostru iși vor realiza exem
plar sarcinile la export1'.

Gheorqhe IONIȚA
Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii

fică îsi orientează eforturile și spre 
soluționarea altor probleme legate de 
reducerea consumurilor de energie 
și de carburanți. Pină in prezent, am 
reușit să și finalizăm o serie de 
studii și de proiecte, inclusiv docu
mentațiile de execuție, în ce privește, 
bunăoară, trecerea centralelor ter
mice de pe combustibil lichid pe

Concomitent cu celelalte lucrări 
agricole de primăvară — marți mai 
erau de semănat doar 4 000 hectare 
cu porumb — in județul Hunedoara 
se acționează hotărit în vederea spo
ririi recoltei de legume la nivelul 
maxim al posibilităților. Cu toate 
că în ultimele zile a plouat, grădi
nile situate în luncile riurilor Mureș 
și Strei oferă imaginea unei activi
tăți intense. De la direcția agricolă 
sintem informați că, pină acum, 
s-au însămințat și plantat în cimp 
2 272 hectare. în salarii au fost plan
tate peste 30 hectare cu tomate, 
varză timpurie și ardei.

„Prin întreaga activitate desfășu
rată in aceste zile in legumicultură, 
urmărim să obținem producții su
perioare celor realizate anul trecut 
— ne spune Mircea Silvestru, direc
torul general al direcției agricole. Și 
acestea nu pe seama extinderii su
prafețelor cultivate, ci prin crește
rea randamentului la hectar. In a- 
ceastă privință avem o experiență 
bună pe care vrem să o consolidăm 
și să o dezvoltăm. Cu 4 ani ih 
urmă, comitetul județean de partid 
a inițiat un program special pri
vind sporirea producției de legume. 
Prevederile lui au fost îndeplinite, 
astfel incît județul Hunedoara își 
asigură din producție proprie nece
sarul de consum la legume și car
tofi, iar la unele sortimente reușim 
să 
lor 
de 
lor 
permite_ creșterea 
mice. .
două asociații economice legumicole 
din județ și-au încheiat activitatea 
cu beneficii importante. Noile re
glementări privind acordarea credi
telor de producție ne obligă să ac
ționăm și mai energic în vederea 
obținerii de recolte mari și cit mai 
timpurii, astfel incît să sporească 
încasările in bani ale unităților a- 
gricole. Aceasta explică de ce ac
tivitatea din legumicultură cunoaște 
acum ritmuri de muncă atit de in
tense".

Peste tot, în aceste zile, în sere, 
solarii și în cîmp, culturile de legu
me atrag atenția prin frumusețea și 
bogăția lor. Se recoltează verdețuri- 
le și, se plantează legumele mai pre
tențioase la căldură. In serele aso
ciației de stat și cooperatiste Slnt- 
andrei, legumele sint _palisate ți în
treținute exemplar, 
activitatea asociației 
organizarea a patru 
cultivarea legumelor 
solariile asociației legumicole Deva 
sînt livrate nu numai legume tim
purii, ci și 10 milioane fire 
saduri necesare altor unități 
cole. Stațiunea de cercetări 
Geoagiu, care are o fermă 
semințe de legume, deține recordul 
pe țară la cultura cartofului cu o 
producție de 62 000 kg la hectar pe 
30 heotare. Cantitatea de cartofi li
vrată la fondul de stat tn 1985 a re
prezentat 10 la sută din totalul celei 
livrate de unitățile agricole din ju
deț. Se muncește intens și In gră
dinile de legume ale cooperativelor 
agricole Ilia, Dobra, 
tie, Geoagiu, Brad, 
conserve din Hațeg.

Ne-am oprit mai 
asociației de stat 
Deva întrucit această unitate oferă 
o experiență deosebit de valoroasă 
în ce privește sporirea producției și 
creșterea rentabilității în legumicul
tură. Anul trecut, această unitate, 
care asigură aproape jumătate din 
producția de legume a județului, a 
realizat 20 milioane lei venituri. Nu
mai primele pentru depășirea pro
ducției planificate s-au ridicat la 
două milioane lei. Ca atare, unita
tea a realizat 970 000 lei beneficii, 
față de 600 000 lei cît prevedea pla
nul. Inginerul Radu Bolog, directo
rul asociației, ne spune că unitatea 
s-a înființat in 1981 și deține 444 
hectare legume de cimp, 32 hectare 
solarii și 130 hectare livadă intensi
vă. Fermele legumicole au fost con
centrate in lunca Mureșului, lingă 
Deva, ceea ce permite folosirea 
condițiilor naturale favorabile și o 
valorificare rapidă și eficientă a le
gumelor. Două elemente conferă va

livrăm anumite cantități județe- 
limitrofe. Și ceea ce este tot atit 
important, extinderea tehnologii- 
avansate de mare randament 

eficienței econo- 
De altfel, anul trecut, cele

Din acest an, 
s-a extins prin 
ferme pentru 
de cîmp. Din

te ră- 
agri- 

de la 
pentru

Lăpușnic, Orăș- 
ale fabricii de
mult tn fermele 
și cooperatiste

lor. Iată și motivul pentru care cer
cetarea științifică de profil își în
dreaptă atenția spre reducerea con
sumurilor din acest sector. Drept ur
mare, bucurîndu-ne de sprijinul unor 
specialiști în automatică, am trecut 
la introducerea automatizării într-o 
serie de procese tehnologice. Astfel, 
la Exploatarea de preparare Săsar,

UN OBIECTIV PRIORITAR PENTRU CERCETARE

Reducerea mai accentuată 
a consumurilor energetice
combustibil solid. In domeniul recu
perării șl refolosirii resurselor ener
getice secundare, am trecut Ia va
lorificarea, cu ajutorul pompelor de 
căldură, a căldurii din apele rezi
duale provenite de la compresoare, 
folosind-o in grupurile sociale din 
întreprinderile productive. In stadiu 
avansat de execuție se află și tunelul 
care duce de la Exploatarea minieră 
Herja pină la Flotați^ centrală. Se 
va realiza astfel transportul mine
reului pe bandă. lnlocuindu-se trans
portul auto, mare consumator de car
buranți.

în minerit, cel mai mare consum de 
energie electrică se înregistrează insă 
in sectorul de preparare a minereuri-

bunăoară, am finalizat o instalație de 
măsurare automată a consumului de 
energie electrică pentru faza de mă
cinare. din cadrul procesului de pre
lucrare a minereurilor complexe. In
stalația este deosebit de utilă In con
ducerea operativă șl corectă a pro
cesului tehnologic, in sensul că se 
poate urmări înfăptuirea a trei ce
rințe importante, respectiv prelucra
rea unei cantități maxime de mine
reu. obținerea fineții optime de mă
cinare și realizarea unui consum mi
nim de energie electrică. Experimen
tări de lungă durată au 
posibilitatea ca, în viitor, 
tehnologică să pornească 
prelucrarea, cu indiferent

evidențiat 
orientarea 
nu de la 

ce consum

întregii activi- 
cadrul acestei 
înalt de inten- 
și 2) realizarea 

„In legumi-

loare de experiență 
tăți desfășurate în 
asociații : 1) gradul 
sificare a producției 
unor recolte timpurii, 
cultură ciștigă acela care realizează 
recolte mari și timpurii — afirmă 
directorul asociației. Specialiștii și 
muncitorii noștri cunosc tehnologii
le legumelor, iar unele secrete, cum 
este cel al cultivării țelinei, le-au 
deprins de la grădinari cu experien
ță din județele cu tradiție in legu
micultura din sudul țării. La spanac 
se aplică o tehnologie care asigură 
o densitate mare, de 1,5 milioane 
plante la hectar. Cultura se înfăți
șează ca un covor verde. Morcovii 
se cultivă în rînduri duble, cu 950 000 
pină la 1 000 000 plante la hectar. 
Apoi e vorba de timpurietate. Ciști
gă cel care realizează și livrează 
primul producția de legume. Prime
le încasări le avem de la legumele 
verdețuri. Ar urma un gol de pro
ducție. Dar noi cultivăm cartofi 
timpurii, de la care realizăm 500—600 
tone, care ne aduc un milion lei ve-

În aceste zile, 
prin grădinile 

Hunedoarei
nituri. După ce strîngem recolta de 
cartofi, pe locul respectiv plantăm 
varză de toamnă. Unii zic : de unde 
poate da pămîntul atîta ! Dă pentru 
că, pe lingă măsurile arătate privind 
creșterea densității plantelor, reali
zăm culturi intercalate și succesive, 
pe care noi le considerăm „arma se
cretă" a legumicultorului. După cea
pă, de exemplu, cultivăm fasole păs
tăi, după alte culturi timpurii semă
năm castraveți, pe fiecare metru pă
trat rămas liber — în tot cursul a- 
nului — punem mărar, pe care-1 li
vrăm la „Plafar" pentru extragerea 
de arome, iar intercalat se cultivă 
salată și porumb zaharat. Și la toate 
acestea se adaugă o cerință fără de 
care nu se poate face legumicultu- 
ră : să calci pămîntul de dimineața 
și pînă seara. Și oamenii noștri așa 
fac".

Oamenii aceștia au Învățat să rea
lizeze recolte mari și rentabile. Sînt 
21 de mecanizatori care s-au specia
lizat în legumicultura — cite 3 la 
fiecare fermă — sînt muncitori per- 
manenți și sezonieri, dintre care 
mulți mineri pensionari, care sînt 
deosebit de satisfăcut! că pot depune 
o muncă utilă în aer liber și care e 
și bine retribuită. Sint apoi șefii de 
fermă, care ne-au fost recomandați 
ca oameni de excepție. Ii găsim la 
locurile de muncă, în ferme. Iată 
doi dintre ei, care 6e detașează prin 
rezultatele lor deosebite.

Ferma nr. 8 solarii este printre 
cele mai mari ferme din țară cu ase
menea suprafață cultivată cu legu
me protejate. Sub protecția foliei de 
polietilenă, răsadurile de tomate 
cresc viguroase. Intre solarii ș-a 
plantat varză, incît nici un metru pă
trat nu rămine necultivat. Lucrăto
rii fermei vor să reediteze succesul 
de anul trecut, cind au realizat, in 
medie, cite 55—60 tone^ tomate și 35 
tone ardei la hectar, 
seamă a inginerului 
este producerea, din 
sadului fără suport 
experiență care anul acesta s-a ge
neralizat, aducînd unității economii 
însemnate.

Ferma nr. 3 pentru cultura legu
melor de cîmp a realizat anul trecut 
un venit de 56 000 iei in medie la 
hectar. După cum arată culturile și 
după modul în care se muncește aici, 
există toate condițiile ca in acest an 
să fie obținute rezultate și mai bune. 
La conducerea fermei se află de 
mai mulți ani inginerul Dorin Nistor 
Giura. Multe din realizările fermei 
și ale asociației se leagă de munca 
lui pasionată. Reușitele Iui în ce pri
vește cultivarea țelinei i-a atras ad
mirația întregului colectiv. Ferma a

realizat anul trecut de pe 8 hectare 
cite 20 000 kg rădăcini de felină la 
hectar, iar frunzele au fost strinse 
separat și livrate întreprinderii „Pla
far". Iată ce am aflat referitor la 
cultura țelinei, legumă rădăcinoasă 
care necesită a fi cultivată prin ră
sad. La început se producea răsadul 
de felină la grădinari acasă, nu in 
județul Hunedoara, ci la Dobreni, un 
sat din județul Giurgiu. După ce teh
nologia a fost pusă la punct, răsadul 
de țelină se produce în solariile aso
ciației. Reținem cele spuse de șeful 
fermei : „Este o cultură care se face 
greu, dar care iți dă multe sa
tisfacții. De aceea ne ocupăm in mod 
deosebit de reușita ei". Dar au și un 
necaz. Acum, după ce tehnologia 
cultivării țelinei a fost bine pusă la 
punct, iar rezultatele sînt evidente, 
asociația legumicolă da la Deva a 
fost pusă în situația să reducă la 5 
hectare suprafața cultivată cu aceas
tă plantă. De ce ? „Așa s-a prevăzut 
in planul primit de la direcția agri
colă, care, la rîndul ei, așa l-a pri
mit de la organele de specialitate din 
minister". Adevărat, creșterea pro
ducției de legume trebuie să se rea
lizeze pe calea sporirii randamente
lor la hectar. însă in cazul sortimen
telor deficitare, cum este țelina, re
ducerea suprafeței cultivate pare 
de neințeles.

Am întilnit aici, la asociația legu
micolă de Ia Deva, și alți oameni 
deosebiți : Liviu Ghirca, inginerul- 
șef al unității, Georgeta Vlad, șefa 
fermei nr. 1, numeroși mecaniza- 
tori-legumicultori, mulți muncitori 
care lucrează in acord global. Pentru 
întregul colectiv, zilele care urmează 
sint zile de vîrf : concomitent cu în
treținerea legumelor din solarii și 
a celor cultivate in cimp, începe ma
rea bătălie a lucrărilor de plantare a 
răsadurilor de tomate, ardei, iar apoi 
înființarea culturilor succesive și a 
celor intercalate.

Am insistat mai mult asupra expe
rienței și rezultatelor asociației de 
la Deva pentru că ele sînt deosebit 
de edificatoare în ce privește dorin
ța de a tace legumicultură intensivă. 
Dar, așa cum arătam, tot astfel se 

„muncește și in celelalte unități cul
tivatoare de.lpgupie din județ, sco
pul urmărit fiind asigurarea undo.' 

■ cantități,, cît mai mari din aceste 
produse pentru mineri, siderurgiști, 
pentru locuitorii orașelor județului. 
Iar faptul că la Hunedoara legumele 
nu sînt aduse din altă parte consti
tuie, fără doar și poate, o realizare 
remarcabilă, care face cinste tuturor 
celor care au contribuit ia dezvolta
rea legumicul turti in această zonă a 
țarii, altădată fără legumicultură.

loan HERȚTEG 
Sabin CERBU 
corespondentul „Scinteii"

O realizare de 
LIviu Ardeanu 
acest an, a râ
de bălegar. O

mal 
pină 
pre- 
mi-

In județul Vaslui 
s-a încheiat 

semănatul porumbului
Măsurile întreprinse In condi

țiile acestei primăveri de 
mandamentul județean 
agricultură au făcut ca 
nele săptăminii trecute 
semănatul porumbului 
boabe să înregistreze 
superioare în întregul 
Vaslui. Concentrarea utilajelor 
in unitățile din nordul județu
lui, buna organizare a muncii, 
asistența de specialitate și uti
lizarea la maximum a fiecărei 
ore bune de lucru au avut 
drept urmare sporirea vitezei la 
semănat cu circa 3 600 hectare 
zilnic. în acest fel, luni seara 
această importantă lucrare a 
actualei campanii s-a încheiat ’ 
pe toate cele peste 76 000 hec
tare. După cum ne informa in
ginerul Vasile Nucuță, directo
rul direcției agricole județene, 
acum se acționează, în conti
nuare, susținut la semănatul 
soiei, a porumbului pe loturile 
de hibridare și a fasolei în ogor 
propriu. Pînă marți seara, soia 
a fost însămînțată pe 70 la sută 

_ din cele 9 200 hectare, apreciin- 
du-se că în acest ritm lucrarea 
se va finaliza în următoarele 
două zile. Cu forțe sporite se 
muncește, de asemenea, la er- 
bicidarea cerealelor păioase, în 
legumicultură, în vii și livezi. 
(Petru Necula, corespondentul 
„Scinteii").

co- 
pentru 
la fi- 

Si luni 
pentru 
ritmuri 

județ

energetlc, a unor cantități cît 
mari de minereu — cerință care 
acum avea prioritate, ci de la 
lucrarea cu un consum specific 
nim de energie, spre a încărca* uti
lajele de măcinare cit mai bine. Tot 
in scopul lichidării consumurilor 
energetice ne justificate, la aceeași 
unitate am realizat și o instalație de 
măsurare automată a consumului de 
energie la faza de sfărîmare, conclu
ziile indicînd necesitatea reproiectării 
unor utilaje.

Toate acțiunile Întreprinse de spe
cialiștii noștri in direcția reducerii 
mai accentuate a consumurilor teh
nologice de energie electrică și de 
combustibili au scos în lumină ade
vărul potrivit căruia activitatea de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică își dovedește eficienta doar 
în condițiile valorificării și generali
zării rapide în producție a roadelor 
cercetării. In același timp, a reieșit 
cu claritate și un alt adevăr — și 
anume că, atunci cind cercetarea 
științifică se implică activ in pro
blemele unităților productive, se pot 
descoperi ușor noi și noi posibilități 
de reducere mai accentuată a con
sumurilor de energie, sarcină prio
ritară pentru noi toți.

în lumina exigențelor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, specia
liștii din cercetare, alături de cei din 
producție, vor trebui să-și intensifice 
strădaniile, să acționeze mai unit, cu 
toată perseverenta și dăruirea. în 
scopul promovării unor tehnologii și 
soluții care să permită înregistrarea 
unor consumuri energetice și de ma
teriale cît mai scăzute, pentru gos
podărirea cit mai rațională a tuturor 
resurselor de care dispunem.

In județul Satu Mare 
continuă lucrările 

de îmbunătățiri funciare
Concomitent cu efectuarea 

principalelor lucrări ale cam
paniei de Insămînțări din a- 
ceastă primăvară, in județul 
Satu Mare se execută ample 
lucrări de îmbunătățiri funcia
re. Astfel, în perimetrul locali
tății Doba, colectivul de oa
meni ai muncii de la întreprin
derea de execuție și exploatare 
a lucrărilor de Îmbunătățiri 
funciare Satu Mare efectuează, 
pe ultimele suprafețe, drenajul 
in cadrul lucrărilor de comple
tări — desecări din sistemul 
Someș-Crasna, in urma cărora 
vor fi scoase de sub excesul de 
umiditate peste 2 500 ha teren 
arabil. In paralel cu intensifi
carea ritmului pe șantierele de 
îmbunătățiri funciare, lucră
torii care iși desfășoară activi
tatea in cadrul sistemului de 
irigații Dorolț execută in aces
te zile ultimele finisări la lu
crările de pregătire în vederea 
punerii in funcțiune a tuturor 
instalațiilor prin care va bene
ficia de „ploaia artificială" o 
suprafață de 2 000 hectare.

(Agerpres)
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MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ANIVERSĂRII PARTIDULUI

UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 
0 OPERĂ INTRATĂ 1N ISTORIE [

Sub egida Uniunii compozitori
lor și muzicologilor și Conserva
torului de muzică „Ciprian Po- 
rumbescu", marți a avut loc în 
Capitală simpozionul „Rolul parti
dului în îndrumarea și dezvoltarea 
artei muzicale, coordonată de bază 
a formării omului nou, constructor 
al socialismului", dedicat aniversă
rii a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român. Co
municările prezentate au eviden
țiat realizările deosebite înregis
trate in anii socialismului, cu 
deosebire în epoca de profunde 
prefaceri inaugurată de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., numită 
cu legitimă mindrie patriotică 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

într-o atmosferă de vibrant 
patriotism, participanții au adre
sat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Romăn, președintele Republicii So
cialiste România, în care se spune: 

în anii orinduirii socialiste, și 
îndeosebi in ultimele două decenii, 
asemenea tuturor domeniilor vieții 
spirituale din patria noastră, cul
tura muzicală s-a îmbogățit cu 
valori de seamă, expresie a dina
mismului acestei rodnice epoci în 
care se edifică omul nou, se 
transformă societatea corespunză
tor Înaltelor criterii moral-estetice, 
idealurilor patriotice și umaniste 
consacrate In programul ideologic 
al partidului, în orientările date 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general.

Muzica noastră își îndeplinește 
frumoasa misiune de a glorifica 
trecutul de luptă al poporului, 
faptele vibrante ale istoriei pline 
de jertfe ale comuniștilor români, 
eroismul contempdran, munca de 
pe șantierele patriei socialiste. O 
epocă de autentice căutări și de 
realizări confirmate prin interesul 
și aprecierea oamenilor 
cărora le sint adresate 
tizează în valorile din 
creației muzicale, artei 
tive. muzicologiei și _ 
tulul muzical din ___
astăzi. înflorirea culturii 
cale românești contemporane con
stituie rezultatul condițiilor create 
în această direcție de partidul și 
statul nostru, expresie a grijii 
permanente pe care dumnea
voastră. mult Iubite tovarășe

Nicolae Ceaușescu, o purtațl dez
voltării vieții spirituale a națiunii 
socialiste.

Ca organizație componentă a 
F.D.U.S., Uniunea compozitorilor 
și muzicologilor iși exprimă 
profunda adeziune față de iniția
tivele și demersurile de pace ale 
României socialiste, ale dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, față de întreg 
programul de acțiuni desfășurate 
în țara noastră pentru salvgar
darea păcii, pentru dezarmare, și 
In special pentru dezarmarea nu
cleară.

Noi, muzicienii din România 
socialistă, ne angajăm, mult sti
mate tovarășe secretar general, să 
ne sporim eforturile pentru a 
adăuga la tezaurul spiritual na
țional noi valori în domeniul cul
turii muzicale.

nlzat, marți, In Capitală manifes
tarea intitulată „în slujba apărării 
patriei".

Cu acest prilej a fost inaugurată 
o amplă expoziție de carte cuprin- 
zînd lucrări reprezentative tipărite 
de Editura militară ‘ 
1965—1986.
abordează o bogată problematică 
referitoare la istoria țării, episoa
de din lupta eroică a armatei, a 
poporului nostru pentru apărarea 
independenței și suveranității pa
triei, pentru eliberare socială și 
națională.

Un loc central In expoziție II 
ocupă operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
lucrări privind demersurile și ini
țiativele președintelui României 
pentru colaborare internațională, 
pentru instaurarea păcii în întrea
ga lume.

în ' perioada
Volumele prezentate

fost reliefate, de asemenea, măre
țele realizări obținute de poporul 
român în anii socialismului, cu 
deosebire în perioada inaugurată 
de cel de-al IX-lea Congres al 
■partidului.
(

Cabinetul județean Brăila pentru 
activitatea ideologică și politico- 
educativă a organizat simpozionul 
„P.C.R. — continuatorul celor mai 
înaintate tradiții de luptă ale po
porului român. Contribuția re
marcabilă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la lupta pentru 
libertate, demnitate și fericirea pa
triei noastre". De asemenea, comi
tetul județean al U.T.C. a organi
zat concursul pe tema „Ctitoriile 
Epocii Nicolae Ceaușescu".

Ctitorii de lumină
in străvechi vetre românești 
— rod al politicii partidului,

al „Epocii Nicolae Ceaușescu"
(Urmare din pag. I) spirituală. Lucrurile sint 

atît de evidente incit nu-i 
nevoie de nici un argu
ment în acest sens. Mi se 
va spune că totuși există 
„ceva". Desigur există. O 
mare, o reală sete de cul
tură, sinceră, nedisimulat- 
protocolar-rutinieră, mi 
s-a părut c-o întrezăresc 
la Roșiori de Vede, unde, 
incepind cu oficialitățile, 
cu activiștii cu experiență, 
pasionați de misiunea lor 
civică-patriotică, toți cei 
întîlniți, pină la publicul 
numeros, umplînd pină la 
refuz sălile unde s-au des
fășurat colocviile revistei 
Contemporanul, la care am 
participat ca invitat ală
turi de distinse personali
tăți culturale bucureștene, 
mi-au dovedit cu prisosin
ță : receptivitate, căldură 

sensibilitate, 
Ca pretu- 

nici aici

umor bonom profesorul 
loan Rebușapcă de la Uni
versitatea bucuresteană, cu 
care aveam să urc in Ma
ramureș, într-o călătorie 
de neuitat — pe materiali
tatea suculentă a realului. 
Desigur, asemănători între 
ei cu ceilalți de pretutin
deni, cu ce fac țăranii de 
cind lumea, teleormănenii, 
ca și orășenii de proaspătă 
proveniență, . deci încă 
nedesprinși pe de-a-ntre- 
gul din trăsăturile știute, 
previzibile, se deosebesc ,și 
se disting tipologic și ves
timentar de oamenii altor 
părți de țară. Sint activi, 
vioi și pitorești, glumesc 
piperat și dau din coate 
pretutindeni să ajungă 
unde-i împinge interesul. 
Intelectualii ieșiți cu tena
citate din mijlocul lor, 
profesori, ingineri și doc
tori, dintre care unii ajunși 
profesori universitari și 
somități de clinică, uimesc 
orașul cu învățătura lor, 
așa cum doi dintre cei 
mai înzestrați scriitori ie
șiți din stirpea țărănească 
au uimit și continuă să ui
mească lumea prin neobiș
nuitul 
venție 
cineva 
locuri 
să am
o personalitate învestită cu 
deosebite prerogative uma
ne de modelat destinele 
(nu numai individuale, ci 
și colective ale acestor ți
nuturi). Dialogul acesta 
mi-a bucurat sufletul pen
tru că am descoperit că se 
gîndește lucid și loial, că 
se acționează în sensul 
mișcării dialecticii și al 
curajului ce izvorăște din
tr-o deplină conștiință a 
responsabilității, temeinic 
așezate sub necesitățile în
țelepciunii și pragmatismu
lui realist, a adevărului 
vieții, servind viața. Con- 
fruntîndu-se cu complicate
le și tensionatele probleme 
ale contemporaneității di
namice, Teleormanul, cu o- 
rașele, lui înnoite. Alexan
dria, Zimnicea, Turnu Mă
gurele, Roșiori de Vede 
și Videle, Capitala (alătjwi 
de'1 Poeții) ă unei importan
te zone petrolifere a țării, 
își încordează puterile, 
concentrindu-și toate forțe
le umane și materiale spre 
a-Și păstra tradiționalul 
loc de grînar și de grădină 
spornică și, totodată, sau, 
mai presus de asta, spre 
a-și măsura cit mai lucid 
destinul laolaltă cu cele
lalte județe ale țării, să se 
distingă în cîmpul tehnicii 
și economiei prin cîteva 
realizări de vîrf ale indus
triei, cum sint rulmenții, 
panourile electrice, cea mai 
modernă fabrică de țevi su
date de la Zimnicea, orașul 
reconstruit, combinatul chi
mic de la Turnu etc. etc! 
Tocmai această mișcare pe 
orizontală, acest flux și 
reflux de navetiști dinspre 
si înspre orașe, dinamizînd 
satele și asaltînd așezările 
urbane (dintre care se dis
tinge prin ansamblurile 
arhitectonice din centrul 
orașului, gîndite, proiecta
te și construite cu rafinată 
fantezie. Roșiori de Vede, 
intr-adevăr oraș în care ai 
ce vedea și-n care ți-ar 
place să trăiești), aceste 
conglomerate umane încă 
nedeplin omogenizate, cu 
atitea aspecte și probleme 
social-psihologice încă ne
elucidate, impun, ca nici
odată în trecut (în trecu
tul acestor locuri), o „a- 
samblare" a lor la o reală 
și > bogat-adecvată viață

întru desăvîrși- 
legilor omeniei care 

iubire. Poarta, sem- 
simbolic al miste- 

frumuseții arcului

Comitetul județean U.T.C., îm
preună 
județean 
nizat, în 
activiști_ 
tema 
prilej au fost prezentate inițiati
vele și demersurile, de larg ecou 
internațional, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu In favoarea re
zolvării numai pe calea tratative
lor a tuturor conflictelor și pro
blemelor litigioase dintre state, 
pentru colaborare și pace în 
întreaga lume.

„Ctitorii ale Epocii Ceaușescu* 
s-a intitulat simpozionul organizat 
de Consiliul orășenesc de educație 
politică și cultură socialistă Cer
navodă, la care au participat nu
meroși tineri de la Centrala 
nuclearo-electrică ce se constru
iește in această localitate.

cu Inspectoratul școlar 
din Constanța au orga- 

școli și licee, intilniri cu 
de .partid și de stat pe 

.Pacea pe Terra". Cu acest

în unități economice și instituții 
din Capitală, în cluburi ale tinere
tului, la case de cultură, în muzee 
și biblioteci se desfășoară nume
roase manifestări politice dedicate 
jubileului gloriosului nostru partid. 
La Cabinetul de partid al munici
piului a avut loc simpozionul „65 
de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român". Comunicările 
prezentate au evidențiat înfăptui
rile poporului român, sub condu
cerea partidului comunist, mai 
ales mărețele realizări din perioa
da inaugurată de Congresul al 
IX-lea, înscrisă cu litere de aur 
In istoria națională drept „Epo
ca Nicolae Ceaușescu". Dezba
terile au reliefat rolul hotărîtor al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea și înfăptuirea grandioa
selor programe de dezvoltare mul
tilaterală a României pe drumul 
socialismului și comunismului.

„8 Mai 1921 — Partidul Comu
nist Român, unica forță politică și 
socială capabilă de făurirea unui 
viitor luminos al poporului român" 
și „P.C.R. — continuatorul luptei 
de veacuri a poporului român pen
tru dreptate, independență, pace" 
s-au intitulat expunerile prezen
tate în fața a numeroși oameni ai 
muncii de la Fabrica de elemente 
pentru automatizări și întreprin
derea de țevi „Republica". S-a 
subliniat, cu acest prilej, contribu
ția deosebită a partidului în orga
nizarea puternicelor acțiuni revo
luționare împotriva războiului, cul- 
minînd cu organizarea 
cerea actului istoric de 
gust 1944.

La Combinatul de fire sintetice 
din Vaslui a avut loc dezbaterea 
cu tema „Partidul Comunist Ro
mân — stegarul luptei maselor 
pentru dreptate și libertate. 65 de 
ani de slujire devotată a poporului 
pe drumul luminos al socialismu
lui și comunismului". Manifestări 
dedicate celei de-a 65-a aniversări 
a făuririi P.C.R. au avut loc și in 
alte localități din județul Vaslui. 
Astfel, Casa de cultură din Huși 
a găzduit simpozionul „Opera teo
retică și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușesâu- — strălucită 
contribuție la dezvoltarea gindirii 
social-politice, filozofice și științi
fice contemporane". „Gloriosul ju
bileu al partidului. File din istoria 
mișcării comuniste și muncitorești 
din România" s-a intitulat expu
nerea prezentată îp întreprinderi, 
instituții și școli din municipiul' 
Birlad.

Bucovinei vecine, prin îm
plinirea 
re a 
este 
pul 
rului
celest sprijinit de pămint, 
duh _ _____
lemn, este cartea de vizită 
a dragostei. Monumentală, 
smerită, în austera ei fru
musețe și fastuoasă, in al
cătuirea ei de vis, arunca
tă lumii, necuprinsului .și 
timpului, 
priveliște 
deschide sub arcada porții 
iubirii prin care drumețul 
pătrunde în altarul de fru
musețe al Maramureșului ! 
Imnele bucuriei lui loan 
Alexandru ! înaintea mea 
prin Maramureș a tre
cut loan Alexandru. înain
tea lui loan Alexandru a 
trecut Nichita. înaintea lui 
Nichita a trecut Labiș. 
înaintea lui Labiș au tre
cut colindele. Neîntrerup
tul. Durata. Durata care a 
rămas și după ei. Fantas
tica rostire de sine a ma
ramureșeanului. „Formida
bila rostire de sine, cum 
zice Pop Simion, dacă ți
nem cont de pulberea de 
nestemate ale neîntrerup
tului spectacol care se de
rulează, sat cu sat, casă cu 
casă, în tot atitea forme, 
nuanțe și culori, pe în
treaga suprafață a „țării 
lui Bogdan". Taina iubirii 
atotcuprinzătoare.

de rostire prin

Ce uimitoare 
spirituală se

tă : _____
sufletească, 
gust, erudiție, 
tindeni, nu lipsesc______
talentele reale, în plină e- 
fervescență. Dacă 
să pomenesc decît _____
ța (la Turnu) a scriitoru
lui Hamilcar Petrescu, doc
torul Haș, cum i se spune 
familiar fiind atît de cu
noscut de locuitorii urbei 
Si lingă Alexandria, la Po- 
roșchia, unde-și exercită cu 
competență funcția de di
rector de spital doctorul 
Florin Tută Popescu, pic
torul mirificelor peisaje ale 
luncilor Teleormanului pe 
care le-a expus la Paris 
și New York.

Scriind toate acestea, nu 
pot uita o clipă că, mai 
încolo, în miezul cîmpiei 
(ca și al literelor române) 
și mai aproape de Turnu, 
la Salcia, lucrează și vor 
lucra asupra spiritului, în
tru universalitatea lor uni
că, Marin Preda și Zaharia 
Stancu, marele nostru 
prieten, al tuturora, poetul 
care fascina și va continua 
să colinde lumea în san
dale de aur. Indiscutabil, 
prin marii scriitori, pe care 
! ~ dat Teleormanul, ro- 

au 
mai
cu-

La Comandamentul trupelor de 
transmisiuni a avut loc simpo
zionul „Partidul Comunist Român 
— moștenitorul și continuatorul 
tradițiilor luptei multiseculare a 
poporului român pentru dreptate 
socială și libertate națională". 
Participanții au reafirmat atașa
mentul profund al armatei la 
politica internă și Internațională 
a partidului și statului nostru, 
nemărginita prețuire față de 
secietarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cti
torul României socialiste modeme, 
personalitate politică de excepție 
a lumii contemporane. Referatele 
prezentate au relevat. însemnătatea 
istorică a făuririi partidului clasei 
muncitoare, contribuția hotărîtoare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la marile bătălii desfășurate de 
masele largi populare împotriva 
fascismului, a războiului, pentru 
libertate națională și dreptate so
cială, pentrp socialism.

(Agerpres)

n-ar fi 
existen-„Concepția Partidului Comunist 

Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de
spre conținutul, trăsăturile și pro
cesele fundamentale ale epocii con
temporane" s-a intitulat simpozio
nul organizat la clubul întreprin
derii „Textila" din Iași. în alte în
treprinderi industriale, instituții, în 
unități de învățămînt superior și 
de cercetare ieșene, la cămine cul
turale au avut loc expuneri-dez- 
bateri cu tema „Crearea Partidului 
Comunist Român — moment im
portant în Istoria mișcării munci
torești și revoluționare din Româ
nia", în cadrul cărora s-a subliniat 
rolul de organizator și conducător 
al partidului comunist în lupta 
maselor populare pentru libertate 
și democrație, împotriva exploată
rii, pentru construirea noii orîn- 
duiri sociale In țara noastră. Au

și condu- 
la 23 Au

în cadrul acțiunilor 
toare aniversării a 65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Ro
mân, Biblioteca centrală universi
tară și Editura militară au orga-

premergă-

la confruntarea cn publicul
(lau-

„Schimbul de mîine* al artei sunetelor

cea de-a 
Gală a tinerilor 

era firesc

muncii 
se concre- 

domeniul 
interpreta- 
Invățămîn- 

România de 
muzi-

Condiții optime de tratament și odihnă 
în stațiunile balneoclimaterice

urme 
îmbo- 
întreg 

pre- 
viito- 

cu

Cînd la Brașov se 
desfășura 
31-a “
concertiști, 
ca gindul să îndemne 
la acel simplu calcul 
oare arată că de-a 
lungul a șase ani, de 
cind s-a inaugurat la 
Satu Mare această 
manifestare itineran
tă (inițiativă a Cole
giului criticilor mu
zicali — A.T.M.), ma
nifestare desfășurată 
sub egida Festivalului 
național „Cintarea 
României*, pe podiu
murile orchestrelor
din țară s-au prezen
tat astfel aproape 350 
de momente muzicale! 
Adică peste 200 de 
tinere talente confir
mate de competiții 
muzicale naționale și 
internaționale : pia
niști, violoniști, clari- 
netiști, contrabasiști... 
virtuozi instrumen
tiști, soliști vocali 
care, tălmăcind pagini 
concertante din litera
tura românească și 
universală de gen, au 
avut prilejul confrun
tării cu marele public, 
demonstrînd valoarea 
celei mai tinere gene
rații de interpret!. 
Remarcabile momente 
au fost : Integrala lu
crărilor concertante 
de Paul Constantines- 
cu și Seria mare a 
concertelor de pian de 
Mozart (în compania 
Filarmonicii ploieș- 
tene dirijate de Horta 
Andreescu), 
concertelor 
de Mozart (Ia Tîrgu 
Mureș), medalioane 
aniversare : Bach,
Haendel, Enescu, Saint 
Saens, Brahms, relua
rea unor notabile o- 
pusuri românești că
rora nu li s-a asigu
rat in 
nu iță 
care o 
și . la 
cum 
gala ce poartă numă
rul 31 (gazde fiind : 
Comitetul județean 
U.T.C. și Filarmonica 
„Gheorghe Dima" din 
Brașov) s-au audiat : 
Concertul pentru pian 
și orchestră op. 8 de 
Liviu Glodeanu (o 
muzică energică, toni
că, profund înțeleasă 
de Kovacs Zsuzsa din 
Tîrgu Mureș, o des
fășurare pe largi spa
ții, dar des întretăiată 
de scurte întrebări, de 
clipe de răgaz de res
pirație) ; s-au punctat 
două dintre aniversă
rile muzicale ’86 — 
Carl Maria von We
ber (200 de ani de la 
naștere) și Franz 
Liszt (100 de ani de la 
moarte) — prin tăl
măcirea virtuoză, spi
rituală a Concerti- 
no-ului pentru clari-

Integrala 
de vioară

stagiunea obiș- 
circulația pe 

merită... Astfel, 
Brașov, după 
spuneam, în

net și orchestră op 26 
de Weber, de către 
Cristian Vlad 
reat la concursurile 
internaționale de la 
Hamburg, Ancona, 
Markneukirchen) și, 
respectiv, a celor
două concerte pentru 
pian de Liszt : numă
rul 1 în mi bemol 
major (solistă studen
ta Lorena Țecu, lau
reată la Concursul in
ternațional, de la Mar
sala, asumindu-și sar
cina deloc ușoară de 
a prefera o partitură 
foarte des cîntată și 
cu multe versiuni de 
referință) și numărul 
2 in la major — com
poziție dificilă, sinu
oasă, cu imagini fil- 
mice parcă, o creație 
căreia eleva Cristina 
Buga din Brașov (lau
reată la concursurile 
internaționale de la 
Senigallia și Catan
zaro) cu talent, cu 
aplomb a reușit să-i 
sudeze legăturile, să-i 
dea acel unic suflu, 
plin de emoție, abso
lut necesar. S-au a- 
plaudat două voci : 
Felicia Filip, (laurea
tă a Concursului in
ternațional de la Bar
celona) și soprana de 
coloratură Manuela 
Potopencu din Iași — 
în celebre arii verdie- 
ne, mozartiene (aria 
Violetei din „Travia- 
ta“ și, respectiv, aria 
Reginei Nopții din 
„Flautul fermecat" și 
aria Blondei din „Ră
pirea din Serai") — 
pagini-cheie pentru a- 
mindouă solistele, in 
dezvăluirea tehnicii 
vocale, a clarității, si
guranței și luminozi
tății in registrul acut, 
precum și virtuozita
tea contrabasistului 
Dorin Marc (laureat 
la concursurile inter
naționale de la Gene
va, Miinchen, Mark
neukirchen), ușurința 
parcurgerii, parcă in 
sonoritățile violonce
lului, a concertului 
semnat de Mortari...

Un evantai stilistic 
deci, și interpretativ, 
care a început cu o- 
pusul lui Glodeanu, 
ne-a amintit într-o 
versiune interioriza
tă, mai puțin expan
sivă, fluxul romantic, 
generos al Concertului 
nr. 2 în do minor pen
tru pian și orchestră 
de Rahmaninov (so
listă Luiza Borac, lau
reată la Concursul in
ternațional de la Se- 
negallia), ne-a purtat 
printre ritmurile pito
rești, ușor sacadate 
ale cintecelor nordice 
din Concertul pentru 
vioară și orchestră 
op. 47 de Sibelius — 
prilej de a descoperi 
talentul ieșit din co-

mun al tlnărului vio
lonist Nicolae Vasiles- 
cu (laureat la Con
cursul internațional 
„Sibelius"), discreția 
și deiicatețea rostirii 
frazelor, dar și verva 
strălucitoare, consis
tența pasajelor c 
mare virtuozitate. 
Cea de-a treia z 
cum spuneam, a pri
lejuit întilnirea cu 
muzica veșnic tînâră 
a lui Mozart, o sărbă
toare și prin regalul 
oferit de interpreți. 
Pentru că, o dată mai 
mult, am apreciat na
tura sensibilă, talen
tul și finețea pătrun
derii în stilul mozar- 
tian salzburghez al 
Concertului nr. 3 în 
sol major pentru vi
oară și orchestră de 
către Florin Ionescu 
Galați (laureat la 
concursurile de la 
Stresa și Ustine), lec
ția de limpezime, de 
rostire grațios răspi
cată pe care a demon
strat-o în tumultul 
frazelor Concertului 
nr. 13 în do major 
pentru pian și orches
tră Valentina Sandu 
(laureată la Concursul 
internațional de la 
Senegallia), maturi
tatea, echilibrul, adin- 
cimea intelectuală a 
tălmăcirii Concertu
lui nr. 4 în re major 
pentru vioară și or
chestră de către Ame
lia Mihaleea...

Cu alte cuvinte, 
12 tineri interpreți, 
în compania Orches
trei simfonice bra
șovene (un ansam
blu care a demonstrat 
în ultimii ani un 
spectaculos salt pri
vind maleabilitatea, 
tehnica și. bineînțeles, 
concizia și consistența 
sonorităților) dirijată 
de una dintre primele 
noastre baghete — 
Ilarion Ionescu Ga
lați, muzician de largă 
deschidere, sensibil și 
pasionat în lansarea 
valorilor artei inter
pretative și componis
tice românești — au 
semnat deci cea de-a 
31-a Gală a tinerilor 
concertiști, încă o filă 
în agenda Festivalului 
național „Cintarea 
României", a succese
lor vieții muzicale ro
mânești în stagiunea 
artistică a Brașovului, 
orașul care a dăruit 
țării in ultimii ani ex
cepționale talente, o- 
rașul in care maeștri- 
pedagogi (precum Ste
la Drăgulin, Dijma 
Apan etc.), muzico
logi, interpreți — sint 
protagoniștii unei pa
sionante activități mu
zicale.

Smaranda 
OȚEANU

Vedere de la Vatța Dornei
Foto : Gh. Vințilă

în această perioadă, cel care 
doresc să-și îngrijească sănăta
tea sau să-și petreacă un con
cediu de odihnă reconfortant 
pot obține prin agențiile ofi
ciilor județene de turism și ale 
întreprinderii de turism, hote
luri si restaurante București 
bilete pentru una din stațiunile 
bine dotate ale țării.

Pentru afecțiuni reumatisma
le : Amara. Băile Felix, Băile 
Govora, Băile Herculane. Căli- 
mănești-Căciulata, Eforie-Nord, 
Geoagiu-Băi, Lacu Sărat. .Man
galia, Pucioasa, Sovata și Va
tra Domel ; pentru afecțiuni 
cardiovasculare : Balvanyos,
Băile Tușnad, Borsec, Covasna, 
Vatra Dornei, Buziaș ; pentru 
afecțiuni digestive și hepato- 
biliare : Băile Olănești. Borsec,

Călimănești-Cădulata. Sîngeorz- 
Băi. . Slănic-Moldova, 
pentru afecțiuni ale 
se recomandă : Băile 
Călimănești-Căciulata. 
Moldova, iar pentru 
ginecologice : stațiunile Amara, 
Bazna, Eforie-Nord, Ocna Si
biului, Slănic-Prahova, Sovata. 
Foarte indicate pentru tratarea 
afecțiunilor căilor respiratorii 
sint Băile Govora, Slănic-Mol
dova, iar pentru nevroză — 
Balvanyos, Băile Tușnad, Bor
sec, Borșa, Breaza, Bușteni, 
Moneasa, Stîna de Vale.

In a,ceastă perioadă, tarifele 
la cazare și masă sint reduse cu 
20—40 la sută față de lunile 
iulie și august, beneficiind în 
plus și de 25 la sută reducere 
la transportul pe C.F.R.

Ținea ; 
rinichilor 
Olănești,

Slănic- 
afectiuni

sărbătoririi lui Eminescu, 
sărbătorile enesciene, ma
nifestările prilejuite de 
„scriitori pe meleagurile 
natale" etc., etc. și, de 
curind, stimularea masivă 
a creației plastice prin ta
berele de creație de la Bo
toșani și Dorohoi, pictură, 
sticlă și porțelan, Doro- 
hoiul aspirînd să ajungă, 
prin arta porțelanului, un 
al doilea. Meissen al Euro
pei. Aceste păminturi bine- 
cuvîntate, hărăzite Ținui 
prodigios destin artistic, 
oglindă a harului germinat 
generos in alcătuirea fiin
ței acestor nobili moldo
veni de stirpe veche, care 
păstrează in adincurile 
sufletelor vîlvoarea incen
diilor unei istorii zbuciu
mate, dorul de liniște paș
nică si aspirații sublime, 
născocesc forme adecvate 
setei lor de strălucire și 
prilejuiesc ființelor de ex
cepție, dăruite cu spirit or
ganizatoric și de inițiativă, 
să se afirme, lăsînd 
demne de admirație, 
gățind necontenit 
ansamblul, gindind 
zentul în ipostazele
rului. Faptul merită 
atit mai mult consemnat 

fenomen de contopire, 
asimilare și stimulare 

creștere, cum ar putea 
schematic definit), cu 
oameni veniți din alte 

locuri de baștină, „conta
minați" de efervescența 
miracolului local, nu rămin 
in stare de contemplație 
inactivă, ci devin factori 
activi, asumindu-și sarcini 
constructive de perpetuat 
valori. în perspectiva unui 
fructuos dialog deschis cu 
viitorul, făcînd (azi) edu
cația estetică necesară, 
prin eforturile conjugate 
ale dăruiților creatori ai 
porțelanului dorohoian, 
care sint soții Antal, la 
Dorohoi, în somptuosul pa
lat din marginea parcului, 
pe un promontoriu care 
domină orașul, ș-a des
chis Muzeul sticlei și por
țelanului, cu o varietate 
impresionantă de piese 
uri'idte, ’cizelate’ eu fantezie 
și rafinament. La Ipotești, 
în noul ansamblu arhitec
tonic ce se preconizează, 
se va deschide o pinaco
tecă inspirată din și dedi
cată marelui poet. Intr-un 
climat de sirguincioasă 
emulație, de la prestigioasa 
viață teatrală pină la mun
ca dusă cu cartea, se impu
ne un stil și se consfințește 
o realitate bogată în im
pulsuri creatoare, semn al 
spiritualității inepuizabile.

ste și ceea ce se 
propune, dorind 
„transplantarea" u- 
rior impulsuri în

noitoare și-n solul fertil în
altfel de realități existen
țiale, în cel de-al doilea 
ținut mărginaș (sudic de 
data asta) pe care ne-am 
propus să-l evocăm in a- 
ceste rînduri ; ca o altă 
formă a nevoii de spi
ritualitate românească. Este 
ceea ce se propune, for- 
țînd o inerție și depășind 
o tradiție nu tocmai bo
gată în această direcție, 
Intr-un ținut de cim- 
pie, unde psihologiile erau 
împărțite între cea ele- 
mentar-teluric-subtilă de 
tip duplicitar-reflexiv-mo- 

. rome pan și cea visător- 
amar-poetic, de tip Darie. 
Iuți la limbă și ascuțiți la 
minte, . teleormănenii — 
căci despre ei este vorba 
— pliați — cum zicea cu

lor geniu. O inter- 
sentimentală pentru 

născut pe aceste 
m-a pus în situația 
un succint dialog cu

l-a c __________,
mânii de pretutindeni 
ajuns să se cunoască 
bine și străinii să-i 
noască > pe români.

un 
voi

1, propunînd 
salt în spațiu, 
evoca în continuare 
oameni din alte 

locuri care, oglindindu-și
sufletul în opera unor 
mari descoperitori, cum 
sint cei doi scriitori evo
cați din Cimpia Bărăganu
lui, se dovedesc prețuitori 
cu adevărat ai valorilor, 
fiind ei înșiși prețuiți crea
tori de frumos ; curații 
oameni la chip și port ai 
îndepărtatului nord al 
Marmației. Aici, Darie, vi
sătorul încrîncenat 
lunga și îngusta 
Călmățuiului, e tot 
acasă Ia el, ca și-n 
man. Aici, Marin 
ctitorește intr-un tron ma
ramureșean, tronul descris 
de maramureșeanul Pop Si
mion, lingă tronuI-Poezie 
al lui Nichita Stănescu, 
pentru care strănepoții lui 
Pintea Viteazul au un 
adevărat cult. Am urcat la 
început de martie, la che
marea prietenilor, în a- 
ceastă catedrală de simțire 
și străvechime românească 
și m-am simțit dintr-o 
dată alinat, cum ar zice 
maestrul nostru celălalt, 
din celălalt nord al zenitu
lui nostru spiritual, Mihail 
Sadoveanu. Un înțelept 
confrate spunea că Iadul 
este suferința celor care 
nu pot iubi. Ținutul Mar- 
matiei este „raiul români
lor". ca si dulcele plai al

de pe 
vale a 
atit de 
Teleor- 

Predă

orțile Maramureșu
lui sint veșnic des
chise. în unele 
locuri m-au știut 

după nume, in altele, ni
meni nu mi-a știut nu
mele, n-a știut nimeni 
cine sint, de unde vin, în
cotro mă îndrept, și totuși 
mi s-au deschis porțile și 
inimile oamenilor. Am 
fost la Crăciunești, am fost 
la Rona de Sus. Pretutin
deni, am simțit dragostea 
luminoasă, dătătoare de vi
talitate (și explicând vi
talitatea maramureșeană) 
față de locuri (de la care 
începe cel mai fierbinte 
patriotism) și de valorile 
nepieritoare ale trecutului. 
Stîlp el însuși de poartă 
maramureșeană, reputatul 
medic dentist loan Todo- 
ran, fostul prieten al ro
mancierului Alexandru I- 
vasiuc, cioplește, spre ne- 
uitare, monografia „des
călecătorului" de spirit, dr. 
prof. Gheorghe Bilașcu, în
temeietorul stomatologiei 
românești si al revistei de 
stomatologie.

Am fost la Budești la o 
întîlnire de suflet cu das
călii locului. Am fost la 
Budești să pipăi cu ochii 
zalele cămășii viteazului și 
coiful de șiță al celei mai 
zvelte săgeți de gînd sculp
tate în carnea lemnului de 
nemurire. Stâlpii adunați 
in unitatea compactă a 
unicității de obirșie din 
6ala centrală a „Muzeului 
civilizației lemnului" din 
Sighet, enciclopedie ciclo
pică cizelată cu dragoste de 
bijutier. Stilp lingă stâlp, 
crescuți sub soarele dra
gostei de țară, oamenii 
trăitori pe aceste locuri zi
desc continuu o poartă 
peste timp. Poarta existen
ței in Neam, în Istorie, a 
ospitalității și omeniei. Este 
cea de-a treia stare a spi
ritului. Toate laolaltă adu
nate în starea unică de 
omenie și încredere în sine 
a poporului român, aflat 
acum în preajma sărbătorii 
muncii și sărbătoririi glo
riosului nostru partid.

' ?

teatre

Tra-

dl 80 11) :

(16 64 60) :

Baia Mare : Porțile Maramureșului - deschise înnoirii, prieteniei și omeniei românești S. Cristian

română

Bulandra"
14 75 46) : 

(sala Gră-

Cerul ln-
19 
(14 09 05)

„C. Tă- 
: Gong
50 58 65) :

șl ardelenii — 
pace (seriile

PACEA
17; 19, MIORIȚA 
; 15; 17; 19, GIU- 
; li; 13; 15; 17,15;

-----  - Wh- - 5», ----- ----
Cotizo Costache —

18 ; (Ateneul Român) :

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : A douăsprezecea noapte — 
19 ; (sala Atelier) : Intre patru ochi 
(B) — 19,30
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : Concert sus
ținut de „Collegium artis" — 17,30 ; 
(la Muzeul de artă) ; „Treptele afir
mării artistice" ‘ '
vioară . ________ ,______ .
„Studioul tlnărului muzician" (XX)
— 19
• Opera Română (13 18 57) : 
viata — 18
• Teatrul de operetă 
Prințesa circului — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza
(sala Schitu Măgureanu, 
Unchiul Vania — 18,30 ; vrlt>-
dina Icoanei, 11 95 44) : Gustul par
venirii — 18,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : 
stelat deasupra noastră —
• Teatrul Foarte Mic 
Scadența neliniștii — 19,30
• Teatrul de comedie ..........
Capcană pentru un bărbat singur
— 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03.
sala Magheru) : Scapino — 17,30 ;
(sala Studio) : Sentimente șl nafta
lină — 19
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic — 
17 ; Arta conversației — 18,30
• Teatrul satiric-muzical 
nașe" (sala Savoy, 15 56 78) 
’86 — 19 ; (sala Victoria, 
Eu vă fac să rideți — 19
• Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : Cint de drag că-mi place 
viața — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9 ; Muzicanții 
veseli — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — 10 ; (sala Cos- 
monauțllor, 11 12 04) : Lungul nasului
— 15
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 18,30

.. ................................

SȘ-SWî-W ■ > Uf

• Clipa răgaz : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
• Pirații din Pacific, Insula como
rilor : GRIVITA (17 08 58) — 9; 12,15; 
15,45; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 
12; 16; 19
• Profetul, aurul șl ardelenii
ZEȘTI (50 43 58) — ................. ....
• Ultimul mohican
RII (31 28 13) — 15; 17; 19

BU-
14,30 ; 16,30; 18.30 
: DRUMUL SA-

• Colierul de turcoaze
(71 30 85) — 15; ~
(14 27 14) — 9; 11; 13 
LE$TI (17 55 46) — 9 
19,30
• Pruncul, petrolul
15; 17, Război și
III-IV) — 19 : POPULÂR (35 15 17)
• Din prea multă dragoste : TIM
PURI NOI (15 &1 10) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Șeherezada : SCALA (11 03 72) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Lovitură fulgerătoare : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Medalion Richard Burton: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30

• Competiția : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,30; 15; 17,15; 19,30
O Bambi — 9; 11; 13; 14,45; 16,45, 
Pădurea spinzuraților —- 18,30 : 
DOINA (16 35 38)
• Melodiile nopții albe : UNION
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Lupii albi: LIRA (317171) — 15; 
17; 19, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Alek își caută un tată : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
o Hallo, taxi ! : FLACĂRA (20 33 40) 
— 15; 17; 19
• Pe aripile vintului : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 13,30; 17,45
• Pacea, victorie a rațiunii. Ex
presul colonelului Von Ryan : CA-

PITOL (16 29 17) — 8,45 ; 11; 13,15;
15,30; 17,45: 20
• Despărțire temporară : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 15,30; 
18,30, MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 15; 
18, GLORIA (47 46 75) — 9; 12; 16; 19
• Provocarea dragonului : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30
• Asociatul : EXCELSIOR (65 49 45) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Yankeii : DACIA (50 35 94) — 9; 
12; 15; 18
• Pilot de formula 1 : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19

ffi Superpolițistu!: COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19, PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
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Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania
Dragă tovarășe Honecker,
In numele Comitețului Central al Partidului Comunist Român, precum 

ți al meu personal, vă adresez cfele mai calde felicitări cu ocazia realegerii 
dumneavoastră în inalta funcție de secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania.

Sînt încredințat că, acționind împreună, în spiritul înțelegerilor la care 
am ajuns cu prilejul intilnirilor noastre, relațiile trainice de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre România și Republica Democrată Germană vor continua 
să se dezvolte și în viitor, în interesul și spre binele popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și socialismului, destinderii și colaborării internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii din Republica Democrată Germană prietenă urări 
de succes deplin în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Socialist Unit din Germania.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

MUREȘ : Număr sporit de apartamente pentru 
oamenii muncii

Cronica zilei
Tovarășa Alexandrina Găinușe, 

viceprim-ministru al guvernului, s-a 
întilnit, marți după-amiază, cu to
varășul Zbigniew Gertych, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, care conduce delega
ția țării sale la cea de-a XVIII-a 
sesiune a Comisiei mixte guverna
mentale româno-polone de colabo
rare economică și tehnico-științifică, 
ale cărei lucrări se desfășoară la 
București.

în cadrul întrevederii au fost 
examinate posibilitățile existente 
pentru dezvoltarea în continuare a 
raporturilor de colaborare dintre cele 
două țări în domenii de interes co
mun.

116 ANI DE LA NAȘTEREA LUI V. I. LENIN

Desfășurind larg întrecerea so
cialistă în întîmpinarea glorioa
sei aniversări a 65 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist 
Român și a Zilei de 1 Mai, lucră
torii Trustului antrepriză gene
rală de construcții-montaj Mureș 
au obținut noi și importante suc
cese în muncă. Astfel, prin or
ganizarea judicioasă a muncii pe 
fiecare șantier și folosirea raționa
lă a materialelor, constructorii mu
reșeni de locuințe au predat „la 
cheie" cu 50 de apartamente mai 
mult decit prevederile planului. A-

cest avans in îndeplinirea planului 
construcției de locuințe, cit și asi
gurarea frontului de lucru pentru 
toate cele 693 de apartamente pre
văzute a fi puse la dispoziția oa
menilor muncii in primul semestru 
al acestui an au creat condiții pen
tru finalizarea înainte de termen a 
tuturor celor 2 384 de apartamente 
prevăzute a fi construite In 1986. 
Numărul apartamentelor construite 
și date în folosință in localitățile 
județului, în perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului și pînă în prezent, se ridică 
la peste 57 000. (Gheorghe Giurgiu).

PRAHOVA : Lucrări de îmbunătățiri funciare
în județul Prahova, dezvoltarea 

albinăritului și sericiculturii sînt 
sprijinite și prin ample lucrări de 
îmbunătățiri funciare. Prin reda
rea in circuitul productiv a unor 
terenuri degradate, se vor planta 
întinse păduri de tei, salcîmi și 
duzi. Astfel, in zonele colinare, cu 
mult pămint erodat, neproductiv, 
de la Vadul Mărului, Comarnic,

Mâgureni, Sîngeru șl din alte locuri 
se realizează în prezent, cu utilaje 
adecvate, terasări, drenări, îndi
guiri, parapeți etc. pentru plan
tarea a peste 500 000 de puieți din 
speciile de copaci amintiți. Zilnic, 
pe aceste șantiere lucrează cu hăr
nicie sute de tineri și vîrstnici din 
localitățile respective. (Constantin 
Căpraru).

DE LA C. E. C.

*
Marți a sosit in Capitală delega

ția parlamentară a Republicii Liba
neze, condusă de Hussein El Hus- 
seini, președintele Adunării Națio
nale, care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, întreprinde o vizită în 
țara noastră.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de Nicolae Giosan, președintele Ma
rii Adunări Naționale, de deputați.

Au fost prezenți Maurice Bassous, 
ambasadorul Libanului la București, 
membri ai ambasadei.

★
Ambasadorul Republicii 

Democrate 
Iang Guk, 
amiază, .la 
ferință de 
de-a 24-a ____ _
pice de vară, programată a sa des
fășura in anul 1988.

Au luat parte reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe, re
dactori ai ziarelor centrale. Agenției 
române de presă — Agerpres. Radio- 
televiziunii. precum și atașați de 
presă și corespondenți străini 
acreditați la București.

★
Marți ău început la București lu

crările celei de-a XIII-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică și cooperare 
industrială și tehnologică dintre 
România și Marea Britanie.

Sînt analizate stadiul actual, al re
lațiilor economice bilaterale, posibi
litățile și căile vizînd dezvoltarea în 
continuare a acestor relații, ampli
ficarea cooperării in domenii de in
teres comun, lărgirea și diversifi
carea schimburilor reciproce de 
mărfuri.

La Casa prieteniei româno— 
sovietice din Capitală a avut Ioc, 
marți după-amiază, adunarea fes
tivă consacrată aniversării a 118 
ani de la nașterea lui Vladimir 
Hid Lenin.

La adunare, organizată de Comi
tetul municipal București al P.C.R., 
au participat oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții, ac
tiviști de partid și de stat, mem
bri de partid cu stagiu In ilegali
tate oameni de știință ți cultură, 
reprezentanți ai tineretului, mili
tari.

Adunarea festivă din Capitală
In prezidiu au luat loc tovarășii 

Ion Stoian, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. ai P.C.R., adjuncți de șefi de 
secție la 
tanți ai 
centrale, 
obștești, 
româno—sovietice, cadre de condu
cere din întreprinderi bucureștene.

C.C. al P.C.R., reprezen- 
conducerii unor instituții 
organizații de masă și 
ai Asociației de prietenie

în prezidiu s-a aflat, de ase
menea, E. M. Tiajelnikov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Nicolae Croitoru, secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R.

Personalitatea și activitatea re
voluționară ale lui V. I. Lenin au 
fost evocate de Dumitru 
membru al C.C. al P.C.R., 
tor al Academiei „Ștefan 
ghiu", director a! Editurii

Ghișe, 
prorec- 
Gheor- 

Politice.

*
Participant!! au 

adunarea festivă, 
mentar. A fost 
asemenea, o expoziție de 
grafii dedicate lui Vladimir 
Lenin.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI DUMITRU GHIȘE

vizionat, după 
un film docu- 

prezentată, de 
foto- 
Ilici

★
Cu prilejul împlinirii a 116 

de la nașterea lui Vladimir 
Lenin, în mai multe localități re
ședință de județ au fost organizate 
expuneri, prezentări de filme ar
tistice și documentare.

anl 
Ilici

Populare 
Coreene la București, Zo 
a organizat, marți după- 
sediu) ambasadei, o con- 
presă în legătură cu cea 
ediție a Jocurilor Olim-

(Agerpres)

Pentru păstrarea economiilor bă
nești personale in deplină siguran
ță, Casa de Economii și Consem
națiuni oferă depunătorilor, alături 
de librete de economii sau de con
turi curente personale, și OBLIGA
ȚIUNI C.E.C. CU CIȘTIGURI.

Spre deosemire de libretele de e- 
conomii, obligațiunile C.E.C. cu 
ciștiguri se emit numai la purtător, 
în valori de bază de 200 de lei.

AVANTAJUL specific il consti
tuie cîștigurile în bani acordate 
prin trageri la sorți lunare, care 
au loc în ultima zi lucrătoare a 
nii. La fiecare tragere la sorți 
acordă numeroase ciștiguri cu 
loare cuprinsă între 50 000 de 
și 800 de lei.

PROCURAREA de obligațiuni 
C.E.C. cu ciștiguri se face cu ușu
rință : simpla cerere verbală a 
unui cetățean adresată, oricărei 
unități proprii C.E.C. sau manda
tară autorizată -este suficientă 
pentru a i se pune la dispoziție 
numărul dorit de obligațiuni.

Este important de reținut că i” 
primele zece zile ale fiecărei luni 
obligațiunile se procură la valoa
rea lor nominală. în restul lunii 
acestea sint vîndute cu o diferență 
astfel : obligațiunile în valoarea 
nominală de 200 de lei cu 203 lei 
in decada a doua a fiecărei luni și 
cu 205 lei in ultima decadă a lunii.

tlnitățile C.E.C. și mandatare 
cumpără obligațiuni de la posesori 
numai la valoarea nominală.

Obligațiunile C.E.C. se mai vind 
la valoarea lor nominală în tot 
cursul lunii octombrie a fiecărui 
an, cind se sărbătorește, între 25 
și 31 octombrie, tradiționala „Săp- 
tămînă a economiei".

în ziua tragerilor la sorți a cîș
tigurilor, unitățile C.E.C. suspendă 
vinzarea și cumpărarea obligațiu
nilor C.E.C. cu ciștiguri. Operațiile 
de vînzare și cumpărare a obliga
țiunilor C.E.C. cu ciștiguri se reiau 
numai după cunoașterea rezultate
lor tragerilor la sorți din listele 
oficiale de ciștiguri.

Depunătorii interesați pot consul
ta listele oficiale cu rezultatele 
tragerilor la sorți atît în presă, 
unde se publică în ziua imediat 
următoare efectuării tragerilor la 
sorți, cît și la unitățile C.E.C. din 
întreaga țară, unde se află perma
nent la dispoziția tuturor acelora 
care doresc să fie informați asupra 
seriilor și numerelor obligațiunilor 
C.E.C. ieșite ciștigâtoare la trage
rile la sorți.

MODUL DE EFECTUARE A 
TRAGERILOR LA SORȚI. O răs
plată binemeritată a spiritului de 
economie o reprezintă dobinda 
acordată de Casa de Economii și 
Consemnațiuni sub formă de cîsti- 
Euri ce constituie unul dintre avan
tajele mult apreciate de către de
punători.

iu-
se 

va- 
lei

Cîștigurile se acordă prin trageri 
la sorți lunare sau trimestriale, 
care se organizează de Casa de 
Economii și Consemnațiuni astfel :

• lunar, in ultima zi lucrătoare 
a lunii, pentru obligațiunile C.E.C. 
cu ciștiguri ;

• trimestrial. în ultima zi lu
crătoare a fiecărui trimestru, pen
tru libretele de economii cu cîsti- 
guri și libretele de economii cu do- 
bîndă si ciștiguri ;

• în prima lună a trimestrului 
următor, pentru trimestrul expirat, 
la libretele de economii cu dobindă 
și ciștiguri în autoturisme și la li
bretele de economii pentru turism.

Tragerea la sorti a ciștigurilor ce 
se acordă la depunerile pe obliga
țiuni C.E.C. Tragerea la sorți a câș
tigurilor se face în ordinea des- 
crescindâ a valorii cîștigurilor, pe 
bază de serie sau terminație 
Serie și număr curent 
nilor.

'Pentru efectuarea 
sorți se folosesc Urne 
merotate astfel incit 
forma numărul de serie și numă
rul curent al oricărei obligațiuni 
din emisiunea existentă.

în caz că o obligațiune extrasă 
individual a mai ieșit ciștigâtoare 
la o tragere la sorți tot printr-o 
extragere individuală, precum și 
în caz că obligațiunea respectivă 
a mai ieșit ciștigâtoare la o tragere 
la sorți anterioară printr-o extra
gere pe bază de terminație, extra
gerea se repetă.

Este bine de reținut că tragerile 
la sorți pentru toate instrumentele 
de economisire sînt publice și "se 
efectuează de o comisie, la aceste 
lucrări participind efectiv și per
soane din rîndurile depunătorilor 
aflați în sală.

Comisia. în municipiul București, 
este formată din delegați ai Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
ai Ministerului Finanțelor, Minis
terului Transporturilor și Teleco
municațiilor, Consiliului municipal 
al sindicatelor București si ai Ca
sei de Economii și Consemnațiuni. 
Cind tragerile la sorți au loc în 
alte localități, comisia de tragere 
este formată din organele locale 
corespunzătoare. Comisia este legal 
constituită prin prezența președin
telui și cel puțin a patru membri.

După fiecare tragere la sorți, pe 
baza procesului-verbal al tragerii, 
Casa de Economii și Consemna
țiuni întocmește lista oficială cu 
cîștigurile ieșite la sorți. Listele 
oficiale se tipăresc de C.E.C. și pot 
fi consultate de către depună
tori la oricare unitate C.E.C. din 
țară.

Cîștigurile obținute la tragerile 
la sorți, fiind imprescriptibile, se 
achită oricînd titularilor, precum si 
moștenitorilor legali sau testamen
tari.

de
al obligațiu-
tragerii la 
și bile, nu- 

să se poată

INFORMAJII SPORTIVE
FOTBAL. La Timișoara va avea 

loc azi meciul amical de fotbal din
tre echipele României și U.R.S.S.

Din lotul țării noastre fac parte, 
printre alții, Lung, Moraru, Al. Ni
colae, Munteanu II, Mateuț, Andone, 
Hăgi, Gabor, Coraș, Bicu și Geolgău.

Din rindul formației sovietice se 
evidențiază cunoscuții Internaționali 
Dasaev, Civadze, Larionov, Besonov, 
Cerenkov, Rodionov și Blohin.

Partida va începe la ora 17,00. Re
priza a doua va fi transmisă la ra
dio, pe programul I, în jurul orei 
18,00.

Tot astăzi, la Baia Mare, cu înce
pere de la ora 17, selecționata olim
pică de fotbal a României va sus
ține un joc amical ' lft compania 
echipei similare a R. D. Germane.

La Soci se va desfășura astăzi 
partida amicală de fotbal dintre re
prezentativele de tineret ale Româ
niei și U.R.S.S.

Cu o etapă înainte de încheierea 
campionatului de fotbal al Poloniei, 
echipa Gornik Zabrze și-a asigurat 
titlul de campioană. în prezent, 
fotbaliștii de la Gornik Zabrze tota
lizează 44 de puncte, fiind urmați in 
clasament de formațiile Legia Var
șovia — 41 puncte și Widzew Lodz 
— 40 puncte.

Campionatul Portugaliei s-a în
cheiat cu victoria echipei F. C. Por
to, care cucerește pentru a doua 
oară consecutiv titlul. Fotbaliștii de 
la F. C. Porto au totalizat 49 de 
puncte din 30 de meciuri disputate, 
fiind urmați în clasamentul final de 
formațiile Benfica Lisabona — 
47 puncte și Sporting Lisabona — 
46 puncte.

AUTOMOBILISM. Cursa interna
țională automobilistică rezervată 
mașinilor prototip, desfășurată pe 
circuitul de la Monza (Italia), a fost 
cîștigată de pilotul vest-german 
Hans Stuck („Porsche"), cu o medie 
orară de 201,475 km. Pe locul secund 
s-a situat italianul De Cesaris 
(„Lancia"), care a realizat cel mai 
rapid tur de circuit — medie orară 
de 215,327 km.

HANDBAL* în meci retur pentru 
semifinalele „Cupei Federației In
ternaționale" la handbal masculin, 
echipa spaniolă Tecnisa Alicante a 
învins în deplasare, cu scorul de 
29—27 (12—12), formația suedeză
Lugi Lund și s-a calificat în finală.

HOCHEI. în campionatul mondial 
de hochei pe gheață (grupa A), de 

- la Moscova, echipele Suediei și Fin
landei au terminat la egalitate : 
4—4 (1—1, 1—1, 2—2), in timp ce 
formația R. F. Germania a întrecut 
cu scorul de 4—1 (0—0, 3—1, 1—0) 
selecționata Poloniei.

Omagiem, în acest cadru ani
versar, personalitatea luminoasă a 
genialului grnditor și conducător re
voluționar care și-a consacrat întrea
ga viață cauzei clasei muncitoare, 
eliberării maselor de asuprire și ex
ploatare, triumfului socialismului și 
comunismului in lume.

Continuînd și dezvoltlnd opera Iul 
Marx și Engels, V. I. Lenin a adus 
o contribuție de o uriașă importanță 
la dezvoltarea creatoare a concepției 
revoluționare despre lume a clasei 
muncitoare, materialismul dialec
tic și istoric, la îmbogățirea tacticii 
și strategiei mișcării muncitorești, a 
teoriei revoluției și a practicii cojn- 
strucției societății 
numele lui Lenin 
totdeauna făurirea 
nist bolșevic și a 
organizarea și conducerea la victorie 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, care a Împlinit pentru 
prima oară in istorie năzuințele de 
libertate socială șl națională ale oa
menilor muncii, a marcat o piatră de 
hotar in istoria Rusiei, a Inaugurat 
era trecerii omenirii de la capitalism 
la socialism.

Opera Iui Lenîn este pilduitoare 
pentru modul In care organizatorul 
și conducătorul primei revoluții so
cialiste din lume a știut să funda
menteze linia politică, activitatea 
partidului comunist, pe studiul 
profund al vieții sociale, acționind 
nu In funcție de teze abstracte și 
scheme imuabile, ci în concordanță 
cu fluxul viu al evenimentelor, por
nind de la condițiile social-concrete 
in care se realizează trăsăturile 
generale ale revoluției, ale edificării 
noii orînduiri sociale.

Pornind tocmai de la o astfel de 
viziune științifică, creatoare, studi
ind cu atenție și profunzime schim
bările ce au avut loc în lume la în
ceputul secolului al XX-lea, ca și 
Structura societății rusești, tendințe
le de evoluție in relațiile de pro
ducție, în raportul de forte social-po
litice din Rusia, Lenin, ginditorul 
profund, realist, revoluționar con
secvent, a fundamentat teza posibi
lității victoriei revoluției socialiste 
într-o singură țară. Victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie a confirmat, cu puterea prac
ticii, justețea acestei mari idei. în 
toate domeniile pe care le-a abor
dat, de la filozofie la economie 
polițică, de la studiul organizațiilor 
politice ți pînă la cele statale, de 
la studiul mișcării proletare din 
Rusia și pînă la cel al mișcării re
voluționare internaționale, de la cer
cetarea fenomenelor morale și pînă 
la aceea a formelor culturii, V. I. 
Lenin s-a situat neabătut din 
această perspectivă dialectică a ra
portului dintre general, particular și 
individual, confruntîndu-și neconte
nit opiniile, părerile cu schimbările 
care aveau loc in realitate, finind 
In permanență seama de transfor
mările și acumulările cele mai noi 
ale cunoașterii științifice și ale ex
perienței sociale mondiale. „Tocmai 
datorită acestui mod de gindire crea
tor, a acestei metode dinamice de 
studiere și înțelegere a realităților 
sociale — arăta secretarul general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — Lenin a putut 
duce mai departe monumentala 
operă a lui Marx ți Engels, îmbogă
țind cu teze și concluzii noi, de o 
deosebită valoare, tezaurul teoriei și 
practicii revoluționare". Acest mod 
de gindire și acțiune, dialectic prin 
excelentă, este moștenirea cea mai 
de preț, de o 
talitate, pe 
Vladimir Ilici

O strălucită 
zabilei forțe creatoare a ideilor le
niniste o reprezintă rezultatele re
marcabile dobindite de popoarele 
Uniunii Sovietice, In deceniile care 
au trecut din octombrie 1917, în toa
te domeniile construcției socialiste, 
înfăptuind programul leninist de 
construire a noii orinduiri sociale, 
popoarele sovietice, sub conducerea 
gloriosului lor partid comunist făurit 
de Lenin, au lichidat înapoierea moș
tenită de la regimul țarist, au edifi
cat cu succes baza tehnico-materia- 
lă a noii societăți, asigurînd dezvol
tarea într-un ritm susținut a forțe
lor de producție, progresul multila
teral în toate domeniile 
mico-sociale, în știință 
în creșterea continuă a

socialiste. De 
se leagă pentru 
partidului comu
tatului sovietic,

uriașă valoare și vi- 
care ne-a lăsat-o 

Lenin.
confirmare a lnepui-

viefii econo- 
și cultură, 

nivelului de

trai material șl spiritual al oameni
lor sovietici. Cu puțin timp în urmă, 
lucrările celui de-al XXVII-lea Con
gres al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, prin raportul prezen
tat de secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., tovarășul Mihail Gorba- 
ciov, au Înfățișat în toată amploarea 
lor remarcabilele succese obținute 
de oamenii muncii sovietici în edi
ficarea socialismului dezvoltat, pre
cum și obiectivele dezvoltării acce
lerate a Uniunii Sovietice in cinci
nalul 1986—1990 și, în perspectivă, 
pină in anul 2000. „Calea parcursă 
de țară, realizările ei economice, so
ciale și culturale — arăta tovarășul 
Mihail Gorbaciov — constituie o 
confirmare convingătoare a viabili
tății învățăturii marxist-leniniste, a 
uriașului potențial al socialismului, 
care iși găsește expresia în progresul 
societății sovietice. Ne mîndrim, pe 
bună dreptate, cu tot ceea ce am În
făptuit in acești ani — ani de muncă 
și luptă încordate".

Oamenii muncii, a arătat vorbito
rul, întregul nostru popor apreciază 
in mod deosebit și Iși exprimă 
profunda satisfacție pentru realiză
rile Uniunii Sovietice, ale oameni
lor muncii din țara vecină și prie
tenă, realizări in care văd o contri
buție de cea mal mare însemnătate 
la cauza socialismului și a păcii în 
lume.

„Ca prieteni apropia ți — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
cuvintarea rostită de la tribuna Con
gresului al XXVII-lea al P.C.U.S. — 
dînd expresie sentimentelor ce . ani
mă întregul nostru popor, ne bucură 
marile progrese realizate .în dez
voltarea economiei, științei, tehni
cii, culturii, in ridicarea generală a 
nivelului de trai — și adresăm din 
toată inima oamenilor muncii, co
muniștilor sovietici, tuturor popoare
lor Uniunii Sovietice, cele mai calde 
urări de tot mai mari succese în în
făptuirea socialismului dezvoltat, a 
comunismului".

Cursul istoriei contemporane, cu 
mișcarea lui amplă, complexă și 
contradictorie, relevă în mod indis
cutabil că socialismul, Idealurile no
bile ale libertății și 
le însuflețesc mase 
de oameni dornice 
că o lume mai 
dreaptă. După Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, într-un răs
timp istoric scurt, Intr-o mare di
versitate de căi și forme, un mare 
număr de țâri de pe toate continen
tele au pășit cu hotărîre pe calea 
socialismului. Au apărut zeci de sta
te noi care au scuturat jugul colo
nial, manifestîndu-și voința de viată 
liberă și dezvoltare Independentă ; 
tot mai numeroase țări in curs de 
dezvoltare luptă împotriva neocolo- 
nialismului, pentru o nouă ordine 
economică internațională, caută căi 
de dezvoltare care să asigure pro
gresul propriilor lor popoare. Este 
tot mai mare numărul forțelor so
ciale și politice pe arena mondială 
care luptă pentru democrație, liber
tate. independență, pentru demo
cratizarea raporturilor internațio
nale, pentru o lume a păcii și co
laborării. Putem spune fără dubi! 
că problemele transformării revolu
ționare a societății se pun astăzi cu 
tot mai multă acuitate și In zone tot 
mai largi ale lumii, caracterul crea
tor al marxism-leninismului, al 
concepției revoluționare despre lume 
al clasei muncitoare obiectivîndu-se 
in diversitatea, originalitatea căilor 
și metodelor de înfăptuire 
rilor socialiste.

„Viața demonstrează 
terea faptelor — arăta 
Nicolae Ceaușescu — că socialismul 
se realizează în forme diferite de la 
o etapă la alta, de la o țară la alta. 
Diversitatea căilor spre socialism nu 
diminuează, ci, dimpotrivă, pune cu 
mai mare putere în evidență forța 
și trăinicia socialismului, faptul că 
viitorul omenirii este socialismul".

Edificarea socialismului In patria 
noastră, a subliniat vorbitorul, con
firmă cu deosebită vigoare dialecti
ca raportului dintre general și parti
cular, justețea principiului 
al necesității aplicării 
teoriei revoluționare 
concret-istorice ale
Aplicînd cu pricepere și consecven
ță legitățile generale ale dezvoltării 
sociale la particularitățile specifice 
ale țării noastre, Partidul Comunist

echității socia- 
tot mai largi 
să construias- 
bună și mai

a idealu-

cu pu- 
tovarășul

leninist 
creatoare a 

la condițiile 
fiecărei țări.

20,00 TelejUrnat
• In întîmpinarea gloriosului 
jubileu al partidului șl a zilei de 
1 Mai

30,20 Actualitatea In economie
30.33 Partid victorios (color). Emisiune 

de versuri și cintece patriotice, 
revoluționare
Cabinet de informare politico- 
ideologică. Orientările de largă 
perspectivă ale programului Ideo
logic adoptat de Congresul al 
NIII-lea șl Însemnătatea lor fun
damentală pentru activitatea teo
retică, ideologică, politică și edu
cativă a Partidului Comunist 
Român
Film în serial (color). „Cel patru 
Robinsob". Episodul 5
Telejurnal 
închiderea programului

30,50

11.10

21,50
22,00

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 23 aprilie, ora 20 — 26 apri
lie, ora 20. In țară : Vremea va fi pre
dominant frumoasă și caldă, cu cerul 
variabil. Se vor semnala precipitații 
sub formă de averse însoțite de des
cărcări electrice, Izolate in vestul ță
rii și in zonele deluroase din restul 
teritoriului. Vintul va sufla slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 4 șl 14 grade, izolat 
mai coborite în prima noapte in zo
nele depresionare. iar cele maxime in
tre 18 și 28 grade. Pe alocuri, dimi
neața, se va semnala ceață slabă.

în fiecare zi se estimează că tn 
Întreaga tară se adună o cantitate 
de peste 600 000 metri cubi de 
nămol provenit din apele uzate de 
la stațiile de epurare orășenești, 
din zootehnie, industria alimentară, 
pielărie, din unele ramuri ale in
dustriei chimice etc. Este, de fapt, 
nămol cu compoziție predominant 
organică. Există și un alt tip de 
nămol, provenit de la preparatii de 
cărbuni și minereuri, din indus
triile metalurgică, electronică, elec
trotehnică. de Ia termocentrale cu 
combustibil solid sau de la stații 
de tratare a apelor. Acesta are o 
compoziție predominant anorganică. 
Rigoarea acestei clasificări a'per- 
mis oamenilor de știință să abor
deze 
care 
Iuri. 
dial —-------------------  -------------
prime, cercetătorii noștri au găsit 
trei căi de valorificare a nămoluri
lor : tehnologică, energetică si agri
colă. Despre aceste modalități, ca 
și despre eficienta lor practică, 
ne-a vorbit dr. ing. Veturia Ghe
derim, director adjunct științific al 
Institutului de cercetări și proiec
tări pentru gospodărirea apelor :

— Epurarea apelor, privită ca

căile de prelucrare 
a potențialului util 
Considerate și pe 

ca surse secundare

și valorifi- 
din nămo- 
plan mon
de materii

proces secundar al producției, este 
și poate deveni in continuare ren
tabilă. Și iată cum : nămolul pro
venit din procesul de epurare, su
pus unor procese de fermentare, 
poate genera gaze combustibile ; 
prelucrat, el poate deveni ingrășă- 
mint agricol ; supus unor procedee 
tehnologice, poate fi reintrodus in 
circuitul economic fie prin extrac
ție de produși utili (săruri), fie ca 
material de construcții.

Să ne referim la fiecare tn parte. 
Nămolul poate genera, deci, gaze 
combustibile. La ora actuală, multe 
stații de epurare orășenești prevă
zute cu treaptă de fermentare 
anâerobă a nămolului produc și va
lorifică gazul In centralele proprii, 
realizînd însemnate economii de 
combustibil conventional. Numai la 
trei stații de epurare (Oradea. Pi
tești și Iași), economiile anuale se 
ridică la circa 25 OM tone combus
tibil convențional. Cercetătorii sînt 
preocupați să realizeze noi tipuri 
de instalații destinate acestui mod 
de valorificare si. bineinteles. să 
găsească noi modalități de accele
rare a proceselor biochimice de 
gazeificare (fermentare de contact, 
în pat fluidizat, stimulare prin fac
tori exogeni etc.).

Nu este lipsită de interes econo
mic și valorificarea nămolului bio
logic ca furaj în hrana animalelor. 
Evaluările efectuate, precizează dr. 
ing. Veturia Ghederim, demonstrea
ză că pe această cale se pot aduce 
în balanța de furaje circa 100 000 
tone anual. în fond, nămolul bio
logic excedentar este un material 
bogat in proteine, aminoacizi și vi
tamine care, prelucrat în mod adec
vat, constituie un excelent furaj 
pentru hrana animalelor si păsări
lor, avind in același timp un preț- 
de cost mai redus decit drojdia 
furajeră.

In ce privește valorificarea nămo
lului ca îngrășămînt, iată ce ne 
spune interlocutoarea noastră :

— Se pot obține îngrășăminte 
organo-minerale cu valoare fertili- 
za.ntă ridicată și cu caracteristici 
igienico-sanitare îmbunătățite. Fo
losirea nămolurilor orășenești ca în
grășăminte agricole ar aduce, la ni
velul anului 2000, un aport de sub
stanțe echivalent cu 80 000 tone pe 
an azotat de amoniu și 50 000 tone 
pe an de superfosfat. în plus, nă
molurile și dejecțiile din zootehnie 
conțin importante cantități de să
ruri de azot, fosfor și potasiu, care 
ar putea fertiliza însemnate supra
fețe de teren agricol. Dacă se ține 
seama câ ingrășămintele chimice 
minerale sînt energo-intensive, iar 
nămolurile sînt materiale disponi
bile. apare evidentă valoarea nă
molurilor și dejecțiilor.

Trebuie să precizăm câ nămolu
rile cu compoziție anorganică pre-

zmtă interes în măsură în care au 
un. conținut bogat de săruri metali
ce. Iată, de pildă, pentru sărurile de 
zinc regăsite in ape uzate și nămo
luri rezultate de la fabricarea fi
brelor de viscoză s-au elaborat teh
nologii care creează posibilitatea 
Combinatului de fibre artificiale 
Brăila să recupereze circa 2 000 tone 
sulfat de zinc pe an. Demn de sub
liniat este faptul că, la ora actuală, 
unități ca LAROMET și întreprin
derea de calculatoare București. 
„Electrocontact" — Botoșani, „Elec- 
troargeș", „Automecanica" — Mo- 
reni au trecut la stocarea nămolu
lui deshidratat și trimiterea lui 
către întreprinderile de prelucrare, 

în sfirșit, o altă modalitate de 
valorificare a acestor nămoluri se 
datorează unor tehnologii de solidi- 
ficare, care conduc la realizarea 
unor materiale de construcții, inglo- 
bind. pe lingă componentele cunos
cute (ciment, var, agregate), și alte 
reziduuri, precum cenușa de termo
centrală. nămol de la preparațiile 
carbonifere, șlam de carbid, ape 
uzate cu conținut de ioni metalici 
etc. Se obțin pe această cale cără
mizi. dale, materiale de umplutură 
pentru drumuri. Numai prin pre
lucrarea nămolurilor si cenușii din 
zona Oradei se pot obține circa 
12 000 metri cubi betoane ușoare. 
Practic, evaluarea economică a pro
duselor și materialelor ce se pot 
obține sau recupera din ape uzate 
și nămoluri se ridică la oțdinul a 
sute de milioane lei anuali

Marta CUIBUȘ

. Român a condus in mod științific 
procesul revoluționar, a soluționat 
în mod optim problemele complexe 
ale construcției socialiste din țara 
noastră. în cei 40 de «ni de con
strucție socialistă și, mai ales, de la 
Congresul al IX-lea, de cind in frun
tea partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care și-a adus o 
contribuție creatoare esențială, cute
zătoare și originală la conducerea și 
desfășurarea procesului revoluționat 
din tara noastră, industria româ
nească s-a dezvoltat de peste 100 de 
ori, agricultura de aproape 4 ori, iar 
venitul național de peste 32 ori. 
România a devenit, dintr-o țară slab 
dezvoltată, cu caracter agrar, o țară 
industrial-agrară care se dezvoltă 
continuu. Știința, învățâmintul și 
cultura devin in tot mai mare mă
sură factori fundamentali ai edifică
rii noii societăți. S-a dezvoltat și se 
perfecționează continuu democrația 
muncitorească-revolutionară. se apli
că tot mai ferm principiile noului 
mecanism economico-financiar, ale 
autoconducerii și autogestiunii.

Se poate spune astăzi, din per
spectiva celor două decenii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea, că 
tot ceea ce s-a înfăptuit în acest 
scurt răstimp istoric poartă pecetea 
puternicei personalități a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se leagă nemij
locit de activitatea sa neobosită, 
desfășurată cu clarviziune și spirit 
creator, cu pasiune revoluționară și 
Înflăcărat patriotism.

Partidul Comunist Român. Întregul 
nostru popor apreciază că rezultatele 
obținute de fiecare țară socialistă in 
dezvoltarea sa economico-socială 
reprezintă o contribuție nemijlocită 
la cauza generală a socialismului, Ia 
creșterea forței și prestigiului său 
in lume, la cauza păcii. „Realizările 
țărilor socialiste — in rîndul cărora 
Uniunea Sovietică ocupa un loc im
portant — demonstrează cu putere, 
așa cum spunea secretarul gene
ral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că numai și nu
mai socialismul oferă omenirii calea 
dezvoltării economico-sociale rapide, 
a lichidării Înapoierii și asigurării 
bunăstării popoarelor, a independen
tei lor".

Aniversarea nașterii Iul V. I. Le
nin, a spus vorbitorul, ne oferă un 
plăcut prilej de a evoca bogatele 
tradiții și legăturile puternice de 
solidaritate internațională dintre 
mișcările revoluționare din România 
și Rusia, ale colaborării dintre co
muniștii români și cei sovietici, ale 
prieteniei dintre popoarele și țările 
noastre. Lenin a vorbit în numeroa
se rinduri despre mișcările revolu
ționare din țara noastră, a privit cu 
o aaldă simpatie- lupta poporului ro
mân pentru eliberare socială și na
țională, despre procesul de formare a 
statului român, ca și despre alte miș
cări revoluționare sud-est-europene. 
La rindul lor, masele largi munci
toare și alte categorii progresiste 
din țara noastră și-au manifestat 
activ solidaritatea cu revoluționarii 
ruși, cu cauza Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, numeroși 
dintre ei participind, cu arma in 
mină, pentru victoria revoluției pro
letare, pentru apărarea tînărului stat 
sovietic împotriva intervenției impe
rialiste.

încă de ta tnființarea sa, Partidul 
Comunist Român a militat cu fer
mitate pentru relații de bună priete
nie și vecinătate cu Uniunea Sovie
tică. în anii grei ai războiului 
hitlerist, comuniștii români, înfrun- 
tind aparatul represiv al dictaturii 
antonesciene, au luptat cu eroism și 
abnegație Împotriva războiului anti- 
sovietic, pentru ieșirea României din 
război și alăturarea ei la coaliția 
antihitleristă. După înfăptuirea revo
luției de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialistă din 
August 1944, în focul bătăliilor pur
tate alături de armata sovietică, 
care a dus pe umerii ei greul răz
boiului pentru zdrobirea hitlerismu- 
lui, s-a plămădit prietenia frățească 
româno-sovietică. în anii construc
ției socialiste, raporturile de priete
nie și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre s-au adin- 
cit și diversificat, ridieîndu-se pe o 
treaptă nouă lupta pentru înfăp
tuirea nobilelor idealuri ale societă
ții socialiste, a păcii și progresului 
tn întreaga lume !

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la relațiile multilaterale româno- 
sovietice, menționînd că o importan
tă deosebită pentru dezvoltarea aces
tora o prezintă acordul încheiat pen
tru actualul cincinal, 1986—1990, care 
prevede o sporire substanțială a 
schimburilor in toate domeniile.

Țara noastră, după cum se știe, 
participă activ la activitatea C.A.E.R., 
la infăptuirea Programului complex 
de cooperare tehnico-științifică pină 
tn anul 2000, fiind hotârîtă să facă

totul pentru îndeplinirea obligațiilor 
pe care și le-a asumat.

în mesajul de felicitare adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul alegerii tovarășului Mihail 
Gorbaciov, la Congresul al XXVII-lea, 
ca secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia : „îmi exprim și cu acest prilej 
convingerea fermă Că, acționind îm
preună, în spiritul convorbirilor și în
țelegerilor convenite în cadrul întâl
nirilor noastre — inclusiv la recenta 
întîlnire — vom face ca bunele re
lații de prietenie și colaborare pe 
multiple planuri dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, dintre România 
și Uniunea Sovietică să cunoască o 

• dezvoltare și mai puternică In viitor, 
în interesul popoarelor noastre, al 
cauzei socialismului și păcii în lu
mea întreagă".

în activitatea internațională, a re
levat vorbitorul, partidul si statul 
nostru pun pe prim plan lupta pen
tru dezarmare si pace, dezvoltînd in 
continuare larg relațiile cu toate ță
rile socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu statele capitaliste dez
voltate. luptînd cu fermitate pentru 
ca la baza relațiilor cu toate sta
tele să stea principiile deplinei ega
lități in drepturi, respectului inde
pendentei si suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne si 
avantajului reciproc, pentru respec
tarea neabătută a dreptului fiecărui 
popor la dezvoltare liberă, indepen
dentă. fără amestec din afară.

Sub impulsul hotărîtor al gin- 
dirii si acțiunii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. România îsi con
sacră întreaga energie, acționează cu 
toată hotărirea pentru înfăptuirea 
dezarmării. în primul rînd a. dezar
mării nucleare, pentru oprirea mili
tarizării Cosmosului, pentru apăra
rea păcii — bunul cel mai de preț 
al întregii omeniri.

în mod deosebit — arăta secreta
rul general al partidului — trebuie 
intensificată activitatea pentru înce
tarea experiențelor nucleare, să se 
facă astfel primul pas spre dezarma
rea nucleară. Iată de ce România a 
sprijinit si sprijină programul pre
zentat de Uniunea Sovietică privind 
dezarmarea nucleară. Apelul recent 
pentru oprirea experiențelor nu
cleare.

Prin glasul celui mai autorizat re
prezentant al său. conducătorul par
tidului, si statuii», tara noastră copj 
sideră că este-necesară elaborarea' 
unul rrfdgram complex de dezarmare 
generală. în centrul căruia să se afle 
dezarmarea nucleară. Trebuie să se 
pornească de la faptul că sint ne
cesare reducerea tuturor tipurilor de 
arme si a efectivelor militare, 
cum si reducerea substanțială, a 
tuieHlor militare.

Poporul nostru privește cu
fundă îngrijorare situația creată în 
bazinul Mării Mediterane ca urmare 
a atacului militar american îndrep
tat asupra Libiei, stat independent si 
suveran, și consideră — așa cum a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Mesajul adresat președintelui 
Statelor Unite — că această acțiune 
nu poate fi cu nimic justificată, că 
ea încalcă grav normele de drept din 
relațiile internaționale. principiile 
Cartei O.N.U.. că trebuie luate toate 
măsurile ca astfel de acțiuni să nu 
se mai repete.

Pronuntîndu-se ferm pentru solu
tionarea conflictelor si problemelor 
litigioase dintre state numai ne ca
lea tratativelor. întregul nostru po
por nutrește convingerea că Anul 
Internațional al Păcii va putea fi 
marcat prin acorduri si nași concreli 
pe calea dezarmării, colaborării si 
Păcii.

Aniversind 116 ani de la nașterea 
lui V. I. Lenîn. comuniștii. întregul 
nostru popor consideră că unul din
tre omagiile cele mai calde ce pot 
fi aduse memoriei marelui conducă
tor comunist care, printre primele 
decrete ale noii orînduiri sociale, a 
promulgat „Decretul asupra păcii", 
îl reprezintă, angajarea lor fermă 
pentru a edifica socialismul multila
teral dezvoltat pe pămintul Româ
niei, pentru a contribui la crearea 
unei lumi a păcii, libertății și demni
tății tuturor națiunilor.

Peste puțin timp, comuniștii. între
gul nostru popor vor sărbători 65 de 
ani de existentă a Partidului Comu
nist Român — centrul vital al na
țiunii noastre socialiste, conducăto
rul încercat al victoriei revoluției 
socialiste, al edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate. însu
flețit de această aniversare scumpă, 
oamenii muncii din patria noastră 
muncesc cu înaltă abnegație si avînt 
revoluționar pentru înfăptuirea Pro
gramului Partidului Comunist Ro
mân. pentru realizarea exemplară a 
obiectivelor trasate de Congresul al 
XIII-lea. avînd convingerea fermă 
că. In acest fel. iși aduc o contribu
ție activă la sporirea prestigiului si 
Influenței socialismului In lume, 'a 
cauza 1 păcii și progresului.

pre- 
chel-

pro-

INT1LNIRE PRIETENEASCĂ
La Ambasadă Uniunii Sovietice 

din București a fost organizată, 
marți 6eara, o tntîlnire prietenească 
prilejuită de împlinirea a 116 ani de 
la nașterea lui V. I. Lenin.

Au participat tovarășul Ion Sto- 
lan, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ad-

juneți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, ge
nerali și

A fost 
vieții și
Lenin.

ofițeri superiori, ziariști, 
prezentat un film consacrat 
activității lui' Vladimir Ilici

Depunerea unor
Cu prilejul Împlinirii a 116 ani de 

. Ia nașterea lui Vladimir 
In București a avut loc 
monia depunerii unor 
flori.

La monumentul lui V. 
fost depuse coroane de flori din 
partea Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., a Consiliului popular 
municipal și Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

Au luat parte reprezentanți ai Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., Consiliului popular al Capi-

coroane de flori
ilici Lenin, 
marți cere- 
coroane de

I. Lenin au

talei și Comitetului de partid al 
torului 1 București, membri ai 
ducerii Asociației de prietenie 
româno-sovietică, activiști de partid 
și de stat, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ofițeri, oa
meni ai muncii din intreprinderi și 
instituții bucureștene.

Au fost prezenți E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri a depus jerbe 
de flori.

sec- 
con-

(Agerpres)
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Manifestare consacrată aniversării 
a 65 de ani de la făurirea P.C.R.

împotriva cursei înarmărilor
și în Cosmos 1pe Pămînt

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
La New York a avut loc o de
monstrație de masă împotriva 
cursei înarmărilor si pregătirilor in 
vederea punerii in aplicare a ..Ini
țiativei de apărare strategică". Par
ticipanta la demonstrație s-au 
strins in fata unui institut de cer
cetări științifice din zona Riverside, 
care participă la transpunerea in 
viată a proiectelor legate de ..răz
boiul stelelor", pentru a cere inter
zicerea oricăror lucrări legate de 
crearea de sisteme de armamente 
cosmice.

LISABONA 22 (Agerpres). — Ti
nerii din Portugalia se pronunță in 
mod ferm împotriva atragerii tării

realizarea planurilor de milita-

*

*
la
rizare a spațiului extraatmosferic. 
In localitatea Almodovar, situată . 
in sudul țării, a fost organizată o i 
tabără a păcii, inițiatorii acestei ac- 
tiuni dorind să spună un Nu ! ho- 
tărit intenției autorităților de a per
mite amplasarea in zonă a unei 
stafii americane de urmărire cos
mică în cadrul acțiunilor de tradu
cere in viață a programului „Iniția
tiva de apărare strategică". cunos
cut sub numele de „războiul stele
lor". Tineri si tinere, sosiți din di
ferite zone ale Portugaliei la che- i 
marea forțelor democratice ale tă- i 
rii. au cerut guvernului să renunțe ' 
la participarea la aceste planuri.

Populația Noii Zeelande 
sprijină politica antinucleară a guvernului

WELLINGTON 22 (Agerpres). — 
Populația din Noua Zeelandă spri
jină ferm proiectul de lene cu pri
vire la interzicerea intrării in por
turile tării a navelor cu arme nu
cleare la bord, proiect elaborat de 
guvernul David Lange. In cursul 
unei intilniri cu o delegație a Par
tidului Socialist din Japonia, afla
tă in vizită la Wellington, secreta-

rul general al Partidului Laburist 
din Noua Zeelandă a relevat că, in 
ciuda presiunilor exercitate de Sta
tele Unite asupra conducerii parti
dului său. acesta nu intenționează 
să facă nici o modificare In proiec
tul de lege, exprimindu-si. 
odată, convingerea că legea 
adoptată.

Fes ti valul internațional al copiilor
ANKARA 22 (Agerpres). — Ve

nera Anghel transmite : In cadrul 
Festivalului internațional al copii
lor. manifestare organizată in Tur
cia cu prilejul Anului International 
al Păcii, președintele acestei țări. 
Kenan Evren. s-a intilnit cu repre
zentanții participantilor la mani
festare. In declarația făcută cu 
acest prilej, șeful statului turc a 
evidențiat semnificațiile zilei de 23 
aprilie, cind in Turcia se aniver
sează. concomitent. „Ziua Suvera
nității Naționale" si „Ziua copii- 

’r“.
Cei 641 parttcipanti la festival 
-au pus semnătura pe o scrisoare

tot- 
va fi

state-adresată guvernelor tuturor 
lor. precum si secretarului general 
al O.N.U.. in care se exprimă do
rința de a trăi sub semnul păcii si 
al prieteniei.

La Ankara a avut loc vernisa
jul unei expoziții internaționale de 
carte pentru copii. La această ma
nifestare. desfășurată sub genericul 
..Cărțile, copiii si pacea", iau 
parte peste 20 de state, intre care 
Si România, care prezintă un stand 
reprezentativ prin varietatea si 
multitudinea cărților din diverse 
domenii, destinate copiilor.
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in fața Ambasadei
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„Stop experiențelor atomice !” Sub această lozincă.
S.U.A. din capitala R.F.G. a avut loc o puternică demonstrație de protest

*
J

VIENA 22 (Agerpres). — In cadrul 
manifestărilor organizate pentru 
marcarea in Austria a celei de-a 
65-a aniversări a făuririi Partidului 
Comunist Român, la clubul „Hipo- 
bank“ din &t. Poelten (Austria Infe
rioară) a avut loc o seară culturală 
românească. Cu acest prilej a fost 
prezentat un film documentar des

pre realizările importante obținute 
de întregul nostru popor in anii con
strucției socialiste. A urmat un re
cital de muzică clasică românească, 
susținut de artiști români.

Au participat reprezentanți al 
autorităților locale, oameni de cul
tură și artă, ■membri ai comunității 
românești din Austria inferioară.

Noi proteste împotriva acțiunilor militare americane 
in zona Nării Mediterane

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— Statele Unite, Marea Britanie și 
Franța au opus vetoul lor proiec
tului de rezoluție prezentat de țările 
nealiniate in Consiliul de Securitate, 
în oare se condamna recentul raid 
american impotriva Jamahiriei Libie
ne. în favoarea proiectului de rezo
luție transmit agențiile interna
ționale de presă — s-au pronunțat 
nouă state membre ale acestui or
ganism al O.N.U., dar el a fost res
pins ca urmare a vetoului celor trei 
state membre permanente ale con
siliului.

★
In legătură cu vetoul opus de 

S.U.A., Marea Britanie și Franța 
proiectului de rezoluție, misiunea 
observatorilor Ligii Arabe la O.N.U. 
a declarat că aceasta constituie o 
dovadă a atitudinii de Ignorare, de 
către statele respective, a drepturilor 
popoarelor arabe și ale i celorlalte 
țări nealiniate la integritate terito
rială și suveranitate națională.

TRIPOLI 22 (Agerpres). — Dele
gația ministerială a Mișcării de 
nealiniere care a Întreprins o misi
une de solidaritate in Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă 
In urma atacului militar aerian 
american și-a încheiat vizita la Tri

poli, plecind spre New York. Mem
brii delegației au fost primiți de 
conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie, Moammer Ei Geddafi. 
Ei au vizitat unele din obiectivele 
civile bombardate, sâptămina tre
cută, de aviația americană.

ALGER 22 (Agerpres). — Partidul 
Frontul de Eliberare Națională din 
Algeria — de guvernămint — a lan
sat un apel la organizarea unei reu
niuni a partidelor și mișcărilor pro
gresiste din zonă Mediteranei, con
sacrată examinării recentei agresiuni 
americane impotriva Jamahiriei 
Arabe Libiene, informează agenția 
A.P.S. Intr-un comunicat dat publi
cității la Alger, F.L.N. subliniază că 
atacul american împotriva suverani
tății Libiei dă o nouă, dimensiune 
gravelor pericole care subminează 
pacea și securitatea în Mediterana.

ABU DHABI 22 (Agerpres). — în- 
tr-un memorandum adresat Ligii 
Arabe, Emiratele Arabe Unite au 
cerut convocarea unei reuniuni arabe 
de urgență la nivel inalt, cu partici
parea Egiptului, a declarat un purtă
tor de cuvînt al Ministerului de 
Externe al emiratelor. Reuniunea ar 
urma să examineze agresiunea ame
ricană împotriva Jamahiriei Arabe 
Libiene și conflictul iraniano-irakian.

Pozi(ia Libiei față de măsurile de boicotare pe plan politic
TRIPOLI 22 (Agerpres). — In 

momentul în care în întreaga lume 
se desfășoară acțiuni de protest față 
de raidul american militar împotriva 
Jamahiriei Arabe Libiene. S.U.A. în
cearcă să exercite presiuni asupra 
țărilor vest-europene în vederea 
boicotării pe plan politic a Libiei 
prin reducerea numărului membrilor 
personalului diplomatic libian din 
capitalele respective și intensificarea 
supravegherii cetățenilor libieni — 
scrie comentatorul politic al agenției 
J.A.N.A. Jamahiria Arabă Libiană 
va considera această decizie, in ca
zul in care este adoptată, mal cu- 
rînd o hotărîre americană decît vest- 
europeană și va avea dreptul să-l 
trateze pe cei ce o acceptă drept 
complici la acțiunile S.U.A. împo

triva sa. Avem încă Încredere în 
capacitatea țărilor vest-europene de 
a discerne obiectivele politice urmă
rite de S.U.A., scrie agenția J.A.N.A.

LUXEMBURG 22 (Agerpres). - 
Țările membre ale C.E.E. au ho- 
tărit să adopte o serie de măsuri pe 
plan diplomatic împotriva Jamahi
riei Arabe Libiene, a anunțat pre
ședintele în exercițiu al Consiliului 
ministerial al Pieței comune, Hans 
Van Den Broek, la încheierea reuniu
nii de la Luxemburg a miniștrilor 
de externe ai „celor 12“ — transmite 
agenția France Presse. Intre altele, 
acestea constau in reducerea nivelu
lui reprezentanțelor diplomatice șl 
limitarea libertății de deplasare a 
diplomaților libieni In țările respec
tive.

IN POFIDA PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE INTERNATIONALE
S.U.A. au efectuat o nouă experiență 

nucleară subterană
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

In pofida protestelor opiniei publice 
internaționale, ca și a celei america
ne. Statele Unite au efectuat, 
marți, o nouă experiență nucleară 
subterană, cea de-a treia din cursul 
acestui an. După cum transmite

agenția U.P.I., mal multe persoane 
au pătruns in perimetrul poligonu
lui de încercare de la Nevada, in 
cadrul unei acțiuni de protest a 
grupurilor antinucleare din S.U.A. 
impotriva acestei noi experiențe, 
pentru a împiedica efectuarea ei.

SUB SEMNUL ANULUI INTERNAȚIONAL AL PĂCII-UN AMPLU ! 

$1 CONSTRUCTIV PROGRAM DE PACE AL ROMÂNIEI SOCIALISTE ! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - j

Reducerea armamentelor clasice
- componentă esențială a înfăptuirii dezarmării

„Considerăm necesară trecerea la elaborarea unui program complex 
de dezarmare generală, în centrul căruia să se afle dezarmarea nuclea
ră, dar care să aibă în vedere toate armele, așa-zise clasice, cu atît mai 
mult cu cît unele dintre acestea, din punct de vedere al forței de distru
gere, se apropie foarte mult de armele nucleare"

NiCOLAE CEAUȘESCU
Cuvintorile recente ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara 

Consiliului Național ai Frontului Democrației și Unității Socialiste și la 
plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Declarația-Apel 
a F.D.U.S. ca și Declarația Marii Adunări Naționale au pus in lumină, 
cu toată claritatea, faptul că armamentul nuclear constituie astăzi cea 
mai mare amenințare la adresa existenței umane - sarcina cea mai ur
gentă care se ridică in fața omenirii fiind înlăturarea acestei uriașe pri
mejdii. In același timp, este meritul secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, de a fi evidențiat cu claritate faptul că, prin per
fecționările tehnice continue, gradul de periculozitate al armelor clasice 
a sporit permanent, apropiindu-se, in unele privințe, de cel al armelor 
nucleare, ceea ce impune ca, paralel cu acțiuni ferme și imediate de 
dezarmare nucleară, să se procedeze la măsuri de dezarmare și in acest 
domeniu.

Salturi calitative ale pu
terii de distrugere. Se știe că 
cele două războaie mondiale au 
marcat, fiecare, cite o etapă cali
tativ nouă a dezvoltării tehnicii 
militare. Astfel, in primul război 
mondial șl-au făcut apariția si au 
început să fie utilizate, ce-i drept 
pe scară redusă, blindatele și avia
ția ; în cursul celei de-a doua con
flagrații mondiale, pe lingă folosirea 
Ia o scară fără precedent a flotelor 
aeriene și a marilor unități de blin
date. cu performante mult îmbună
tățite (avioane in picaj, tancuri cu 
blindaje și viteze superioare), s-a 
trecut la utilizarea proiectilelor reac
tive, iar spre sfirșitul conflictului

au apărut primele rachete (de tipul 
„V-l" și ,,V-2“) și primele avioane 
cu reacție. Nu numai ca urmare a 
creșterii efectivelor militare angaja
te. ci. in primul rind, datorită per
fecționării considerabile a armamen
telor, creșterii puterii de foc și pre
ciziei lor. a crescut și numărul vic
timelor umane : dacă in primul 
război mondial au pierit pe timpu
rile de luptă 9.7 milioane de oameni, 
cel de-al doilea război s-a sol
dat cu pierderea a 30 de milioa
ne de combatanți, adică de trei ori 
mai mulți, fără a mai pune la so
coteală, și intr-un caz. și in altul, 
victimele din rindul populației civile.

Iar perioada postbelică a însem
nat un nou salt calitativ in perfec

ționarea tehnicii . de luptă, căci tn 
această perioadă de intensă revoluție 
tehnico-științifică extrem de multe 
descoperiri și progrese tehnologice 
și-au găsit aplicații militare. S-au 
creat noi explozibili, de o fărțâ fără 
precedent, s-au realizat arme și sis
teme de arme clasice necunoscute in 
trecut, s-au perfecționat tipurile 
existente, in special in ceea ce pri
vește precizia, raza de acțiune, vi
teza și efectul distructiv. Avioanele 
intrecînd de citeva ori viteza sune
tului sau cele fără pilot, tancurile 
suprarapide și suprablindate, sub
marinele rapide și de mari adin- 
cimi, artileria de foarte lungă dis
tanță sau cu cadența de tir de 
sute de lovituri pe minut — iată nu
mai citeva din aceste perfecționări.

Prin combinarea mai multor tipuri 
de perfecționări s-au conturat citeva 
direcții principale de evoluție. Una 
dintre aceste direcții o constituie 
realizarea așa-ziselor „arme inteli- 
gente", respectiv a ceea ce in limbaj 
tehnic se numește „muniție ghidată 
cu precizie". Din această categorie 
fac parte rachete de diferite tipuri, 
pentru lovirea unor obiective la sol, 
in aer sau pe apă, cu baze de lan
sare fixe — din silozuri — sau 
mobile ori amplasate pe submarine 
In imersiune. apoi bombe de avion, 
torpile cu „performanțe" mult îmbu
nătățite etc. Datorită sistemului 
lor perfecționat de ghidaj, pro

babilitatea acestor arme de a 
lovi obiectivul este de 50—100 Ia 
sută, ceea ce înseamnă că o țintă 
poate fi distrusă din 1—2 lovituri, 
fapt considerat a fi o adevărată re
voluție în domeniul „eficientei" ar
melor.

In literatura de specialitate se dau 
ca exemple pentru eficacitatea mu
niției ghidate cu precizie marile 
pierderi in blindate (3 000) și avioa
ne (600) înregistrate in conflictul 
arabo-israelian din 1973, scufundarea 
in timpul conflictului anglo-argen- 
tinian din Atlanticul de sud-vest 
(1982) a crucișătorului argentinian 
„General Belgrano" cu numai două 
torpile și a navei britanice ..Shef
field" cu o singură rachetă de tip 
aer-apâ. Spre comparație, să amin
tim că in timp ce rachetele „V-l" și 
„V-2“ folosite in cel de-al doilea 
război mondial au produs un număr 
redus de victime (o medie de un mort 
de rachetă), cele două torpile care 
au scufundat crucișătorul argenti
nian au provocat peste două mii de 
morți.

Intre armele clasice și 
cele nucleare - o linie de 
demarcație tot mai estom
pată. ® direcție constă in
realizarea de arme clasice strategi
ce. denumite „arme revoluționare"

Alegeri legislative 
anticipate în Spania

MADRID 22 (Agerpres). — Parla
mentul spaniol (Cortesurile) va fi 
dizolvat, iar la 22 iunie vor fi or
ganizate alegeri legislative anticipa
te, a anunțat purtătorul de cuvint al 
guvernului, Javier Solana. Purtăto
rul de cuvint a precizat, in cadru] 
unei conferințe de presă, că această 
decizie a fost luată, intre altele, in- 
trucît „Spania se află într-o nouă 
etapă a vieții sale politice".

Decizia de dizolvare a parlamentu
lui a fost luată de președintele gu
vernului, Felipe Gonzalez, după con
sultarea Consiliului de Miniștri. 
Decretul, In acest sens, a fost ratifi
cat de către regele Juan Carlos.

R.S.A.

Demonstrații împotriva
, politicii de apartheid

22 
ghetoul

PRETORIA
Populația din __ _ ____
xandra a participat la manifestații 
Împotriva politicii 
monstranții din 
alte localități ale 
loare au cerut

(Agerpres). — 
negru Ale-

de apartheid. De- 
Alexandra și din 
populației de cu- 
eliberarea tuturor

deținuților politici și legalizarea or
ganizațiilor politice ale celor 25 de 
milioane de negri — informează 
agenția U.P.I. Politica oficială rasis
tă a autorităților de la Pretoria este 
respinsă de organizații și sectoare 
tot mai largi ale opiniei publice 
sud-africane. Intr-o declarație comu
nă, Federația sud-africană a sportu
rilor și Comitetul, național olimpic
au cerut imperativ guvernului să 
treacă la abolirea tuturor legilor 
discriminatorii, să abandoneze apart
heidul și să accepte o constituție
care să prevadă aceleași drepturi 
pentru toate comunitățile rasiale ale 
tării — informează agenția M.A.P.
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Cu prilejul aniversării nașterii lui V. I. Lenin

ADUNARE FESTIVĂ LA MOSCOVA
MOSCOVA 22 (Agerpres). — M. 

Chebeleu transmite : La Palatul Con
greselor de la Kremlin a avut loc, 
marți, o adunare festivă consacrată 
celei de-a 116-a aniversări a nașterii 
lui Vladimir Ilici Lenin.

In prezidiul adunării au luat loc 
Mihail Gorbaciov. secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.. alți conducători 
de partid si de stat sovietici.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit Eduard Șevardnadze, mem
bru al Biroului Politic a] C.C. al 
P.C.U.S.. miniistrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S.. care s-a referit, tot
odată. la sarcinile care stau în fata

comuniștilor, a tuturor oamenilor 
sovietici pentru îndeplinirea hotări- 
rilor Congresului al XXVII-lea al 
P.C.U.S.. de accelerare a dezvoltării 
economice, pentru promovarea pro
gresului tehnico-stiintific în toate 
sferele vieții economice, pentru ri
dicarea, pe această bază, a nivelului 
de trai material si spiritual al în
tregului popor. Vorbitorul a înfățișat, 
de asemenea, poziția tării sale fată 
de principalele probleme actuale in
ternaționale. politica sovietică de 
pace si colaborare, acțiunile între
prinse în acest sens de U.R.S.S.

Festivitățile
40 de ani de Ia

de la Berlin
crearea P.S.V.G.

BERLIN 22 (Agerpres). — La 
Berlin a avut loc o festivitate care 
a marcat unificarea, în urmă cu 40 
de ani, a Partidului Comunist cu 
Partidul Social-Democrat din Ger
mania și crearea Partidului Socialist 
Unit din Germania (P.S.U.G.). Au

participat Erich Honecker, secretar 
genera] al C.C. al P.S.U.G., alți mem
bri ai conducerii de partid și de stat 
a R.D.G., delegații la lucrările celui 
de-al XI-lea Congres al P.S.U.G., 
oaspeți străini.

Pentru soluționarea pe cale pașnică a situației 

din America Centrală
LIMA 22 (Agerpres). — Intr-o de

clarație făcută la Lima, unde a efec
tuat o vizită, președintele ales al 
Republicii Costa Rica, Oscar Arias 
Sanchez, a arătat că pentru soluțio
narea situației din America Centrală 
nu există altă cale decit cea diplo
matică, politică, prin negocieri, ca
zul contrar semnificind continuarea 
conflictului in regiune — informează 
agenția Prensa Latina. El a remar
cat, in context, necesitatea ca pro
cesul de negocieri să fie încheiat

înainte de 6 iunie, termenul-limită 
stabilit pentru semnarea „Actului de 
pace și cooperare in America Cen
trală", propus de „Grupul de la 
Contadora".

Oscar Arias, care la 8 mai va pre
lua oficial prerogativele de șef al 
statului, a Întreprins un turneu in 
Argentina, Brazilia, Peru și Uru
guay, pentru a exprima sprijinul 
față de inițiativele de pace ale 
„Grupului de la Contadora".

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

damnat recenta agresiune a S.U.A. 
împotriva Jamahiriei Libiene. i

INTÎLNIRE. La Berlin a avut 
loc, marți, o intilnire a secretaru
lui genera] al C..C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, cu secretarul ge
neral al C.C. al P.S.U.G., Erich 
Honecker, și alți conducători ai 
P.S.U.G. Au participat membrii și 
membrii supleanți ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G. Potrivit agen
ției T.A.S.S., in cursul întîlnirii a 
avut Ioc un schimb de informații 
privind direcțiile principale ale ac
tivității de transpunere în viață a 
hotărîrilor celui de-al XXVII-lea 
Congres al P.C.U.S. și celui de-al 
XI-lea Congres al P.S.U.G. S-au 
relevat stadiul ascendent al rela
țiilor economice și tehnlco-știin- 
țifice dintre U.R.S.S. și R.D.G. și 
necesitatea extinderii lor in conti
nuare. A avut loc, de asemenea, 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme Internaționale actuale.

LA MOSCOVA au avut loc con
vorbiri între Nikolai Rijkov. pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și Sultan AII Kesht- 
mand, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Afganistan, aflat

într-o vizită oficială în U.R.S.S. 
Nikolai Rijkov și Sultan Aii 
Keshtmand au semnat Acordul 
dintre guvernele Uniunii Sovietice 
și R.D.A. privind principalele 
direcții ale colaborării economice 
și comerciale. A fost semnat, de 
asemenea, protocolul de colaborare 
economică pe perioada 1986—1990, 
informează agenția T.A.S.S.

CONVORBIRE. Erich Honecker, 
secretar general al C.C: al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, a avut, la Berlin, 
o convorbire cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv 
al O.E.P. S-a procedat la o exa
minare a situației din Orientul 
Mijlociu. Yasser Arafat s-a refe
rit la lupta poporului palestinian 
pentru drepturile sale legitime, iar 
Erich Honecker a reafirmat soli
daritatea R.D.G. cu O.E.P., s-a pro
nunțat pentru strîngerea relațiilor 
bilaterale și pentru soluționarea 
pe cale pașnică a problemelor din 
Orientul Mijlociu. Agenția A.D.N. 
relevă că interlocutorii au con-

REUNIUNE. La Moscova a avut 
loc cea de-a IV-a reuniune a 
grupului de lucru al P.C.U.S. și 
P.S.D. din R.F.G. în problema re
ducerii cheltuielilor militare și fo
losirii unei părți din fondurile ast
fel eliberate pentru acordarea de 
ajutoare țărilor în curs de dezvol-
tare. Rezultatele obținute în cadrul 
reuniunii vor fi prezentate condu
cerii celor două partide, informează • 
agenția T.A.S.S. Au luat parte Ana
toli Dobrinin, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și Vadim Zagladin, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., din partea 
P.C.U.S., și Egon Bahr, membru al I 
prezidiului P.S.D., Peter Wiirtz și 
Uwe Holtz, deputați in Bundestag, * 
din partea P.S.D. din R.F.G. . .

PROTESTE ÎMPOTRIVA CON- I
CURIERILOR. La chemarea Con
federației Generale a Muncii, cea I
mai mare organizație sindicală, în |
Franța a Început Săptămina de ac
țiuni ale feroviarilor. Oamenii <
muncii protestează împotriva pla
nurilor de reducere a locurilor de '
muncă și de concedieri în masă, 
de denaționalizare a unor căi fe
rate. In cadrul Săptămînii de ac
țiuni, în diferite orașe și departa
mente se desfășoară manifestații, 
mitinguri și greve ale lucrătorilor
din transporturi.

sau „cvasinueleare", ca urmare a 
unui proces tot mai evident de în
trepătrundere intre armele clasice și 
cele nucleare. Așa cum armamentul 
clasic începe să capete utilizări nu
cleare — de pildă, artileria .care fo
losește obuze atomice, minele ato
mice sau chiar grenadele atomice — 
tot astfel mijloacele • de transport 
(vectorii), destinate prin excelență 
încărcăturilor nucleare, sint utilizate 
și pentru explozibilii convenționaji 
cu mare forță de distrugere. Este 
cazul rachetelor, de pildă al siste
mului „Axe", cu trei variante : o 
rachetă „Pershing-2“ care transportă 
un conteiner cu 56 de bombe cu 
mare putere de distrugere ; un com
plex realizat prin utilizarea motoru
lui auxiliar al rachetei „Trident-1“, 
capabil să transporte la țintă 384 de 
bombe ; un complex cu același tip 
de motor care să transporte, in con- 
teinere, aproximativ 1 700 de bombe. 
La acestea se adaugă bombele vest- 
germane „MB-l" și „MBB-MW", 
despre care se spune că au o putere 
distructivă similară cu cea de care 
dispun șase regimente de artilerie, 
precum și alte mijloace cu efecte 
similare. Referindu-se la asemenea 
arme, un studiu al O.N.U. relevă că 
ele „estompează in mod periculos 
linia de demarcație dintre armele 
clasice și armele nucleare, atît in 
ceea ce privește puterea distructivă 
și precizia, ca și în privința plurali
tății misiunilor pe care trebuie să 
le îndeplinească".

De altfel, este semnificativ că !n- 
tr-o analiză („European Security 
Study") efectuată de un grup de spe
cialiști de sub egida N.A.T.O., auto
rii iau in considerație, pornind de la 
unele tehnologii de virf, posibilita
tea de a lovi cu arme clasice anu
mite obiective vizate de pactul nord- 
atlantic, pentru care pînă atunci 
erau planificate mijloace nucleare.

Progresul tehnologic a realizat o 
multiplicare considerabilă a forței 
explozibililor convenționali ; s-au 
creat bombe, pe baza unor noi ex
plozivi. a căror putere, ca suflu, 
forță brizantă sau penetrantă, 
întrece de zeci de ori tipurile echi
valente din al doilea război mondial. 
Efecte deosebite asupra personalului 
militar și nemilitar au armele „cu 
fragmentare" — bombe de avion, 
focoase de rachete, proiectile de ar
tilerie. mine etc. — care, tn momen
tul exploziei, degajă un mare număr 
de schije sau de proiectile secundare, 
ca bile, săgeți, ace etc., care provoa
că pierderi umane din cele mal 
grele.

Armele Incendiare se dovedesc a 
avea efect intensiv pe o mare supra
față de distrugere. Astfel, dacă pen
tru distrugerea sau avarierea gravă 
a unei clădiri obișnuite sint necesare 
citeva sute de kilograme de exploziv, 
același efect se obține cu numai 1—2 
kg amestec incendiar. Studiile între
prinse asupra • confruntărilor din 
Vietnam. Orientul Mijlociu ș.a. au 
dus la concluzia că pentru persona
lul atins de substanțe incendiare, in 
speță napalm, riscul de deces este 
mai mare decît cel de rănire ; o

treirhe din victime mor într-o ju
mătate de oră, arsurile produse fiind 
extrem de grave și dureroase.

Atacul cu substanțe incendiare 
produce, in localități, incendii ne
controlabile, cu efecte dezastruoase 
asupra valorilor economice și cultu
rale, precum și pierderi masive in 
rindul populației. De asemenea, au 
efecte distructive asupra mediului 
înconjurător, provocînd schimbări în 
echilibrul ecologic.

Se manifestă o preocupare cu totul 
deosebită pentru realizarea de noi 
arme de luptă pe bază de radiații. 
Faptul că se pot obține densități 
mari de energie prin focalizarea ra
diației laser a dus la proiectarea 
unor arme tn care radiația îndepli
nește atît rolul de vector, cît și de 
încărcătură de luptă. (Un comenta
riu apărut In publicații occidentale 
menționa că un „tun" cu laser poate 
emite „săgeți de lumină", respectiv 
fascicule de raze concentrate de 
circa 30 de centimetri fiecare, care 
ar izbi un obiectiv cu o putere simi
lară cu a unui proiectil de 2 kg care 
zboară cu viteza sunetului).

tn fine, să menționăm și apariția 
unor genuri de arme care nu pot fi 
detectate de inamic sau sint detecta
te cu mare greutate, cum ar fi. de 
pildă, avionul invizibil (..Stealth") 
sau racheta de croazieră, care, zbu- 
rînd la joasă altitudine, scapă de 
sub incidența sistemelor radar, pre
cum și multitudinea tipurilor de 
bruiaj electronic.

Marile pericole ale unei 
escalade continue. Dezv01ta- 
rea armelor clasice, continuarea 
cursei înarmărilor în acest domeniu 
creează două mari grupe de pericole.

In primul rind este vorba de fap
tul propriu-zis că folosirea unor 
asemenea arme este de natură să 
provoace omenirii pierderi, umane 
și materiale, din cele mai grele. Este 
cunoscut că și in trecutul război ar
mele clasice au avut o mare capaci
tate de distrugere ; bombardamente
le aeriene, cum ar ti cele impotriva 
orașelor Coventry. Rotterdam, Var
șovia, Dresda. s-au soldat cu un 
mare număr de victime, apropiin
du-se. mai ales tn ultimul caz. de 
numărul victimelor provocate de 
bombardamentele atomice de la 
Hiroshima și Nagasaki. Or, ca 
urmare a uriașelor perfecționări tn 
domeniile mecanicii, chimiei, opticii 
ș.a.. chiar un război mondial purtat 
cu armament absolut convențional, 
respectiv clasic, ar însemna un ade
vărat dezastru pentru civilizația 
umană (este de ajuns să reamintim

că tn cele 150 de războaie cu carac
ter strict local, care, potrivit statis
ticilor O.N.U., au avut loc în perioa
da postbelică, au pierit peste 20 de 
milioane de oameni, pagubele mate
riale atingind, de asemenea, propor
ții imense).

A doua gfupă de mari pericole 
reiese din faptul că într-o situație de 
criză, sub impactul loviturilor devas
tatoare ale armelor clasice, se poate 
aluneca deosebit de ușor la represa
lii atomice ; iar recurgerea de către 
o parte la asemenea arme și riposta 
similară, de către cealaltă parte, ar 
duce la transformarea unui război 
clasic într-un război nuclear, adică 
la sfîrșitul omenirii.

De la dezarmarea „clasi
că" la dezarmarea nuclea- 
rq Iată temeiurile In virtutea că
rora, după cum se arată în Declara- 
ția-Apel a Frontului Democrației și 
Unității Socialiste și în Declarația 
Marii Adunări Naționale, România 
propune, pe lingă programul de li
chidare a armelor nucleare, pînă în 
anul 2000. să se efectueze și o re
ducere cu 50 la sută a armelor cla
sice, începînd cu țările puternic 
înarmate.

Sub semnul preocupării pe linia 
dezarmării se înscriu și recentele 
propuneri prezentate de secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S., Mihail 
Gorbaciov, privind reducerea arma-, 
mentelor clasice și a forțelor armate 
din Europa.

Fără îndoială, trecerea la reduce
rea substanțială a armamentului 
clasic ar favoriza, in mare măsură, 
și soluționarea problemei dezarmării 
nucleare. După cum se știe, unul 
din argumentele frecvent folosite 
pentru blocarea tratativelor vizînd 
încetarea cursei înarmărilor nuclea
re, sistarea oricăror experiențe cu 
armele atomice este tocmai invoca
rea unor așa-zise disparități sau dez
echilibre in domeniul armamentelor 
clasice. Pe baza a diferite estimări 
sau supoziții etc., cu evidentă ten
dință de deformare a realităților, se 
încearcă să se acrediteze ideea im
posibilității de a se renunța la ar
mele nucleare, considerate ca un 
factor de natură să „compenseze" 
așa-zisele disparități. Or, este evi
dent că adoptarea de măsuri de de
zarmare în ce privește armele clasice 
ar însemna și lichidarea unor mij
loace de luptă de mare forță distruc
tivă, dar ar însemna și eliminarea 
unui motiv — sau pretext ! — de 
continuare a escaladării nucleare.

Chemind toate statele și popoarele, partidele și organizațiile politice, 
parlamentele de pretutindeni să acționeze neabătut pentru a deschide 
calea unor măsuri concrete care să aibă in vedere toate genurile de 
arme, inclusiv cele clasice, România socialistă, președintele ei, înaltele 
foruri democratice ale țării noastre sint animate de convingerea că, râs- 
punzind intru totul obiectivelor Anului Internațional al Păcii, realizarea 
unor asemenea măsuri ar contribui la însănătoșirea climatului politic 
mondial, ar contura perspectiva acelei lumi fără arme și războaie spre 
care aspiră intreaga umanitate.

Dr. Traian GROZEA
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