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Știm Insă bine că in amplul 
complexul proces de construcție

TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

societate, înseamnă — 
sublinia tovarășul

de către partid a dezvoltării
PROLETARI DIN

Am 
care

în- 
in- 
al

rațiunii

AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

50 BANI

în lumina sarcinilor subliniate de tovarășul

Nicolae Ceaușescu la adunarea solemnă consacrată
aniversării gloriosului jubileu al partidului

Puternică angajare muncitorească pentru

Există momente în istoria parti
dului nostru comunist care mar
chează prin profundele lor sem
nificații întreaga viață economico- 
socială a tării. Așa se explică și 
atmosfera de emulație, de puter
nică mobilizare a colectivelor de 
oameni ai muncii din toate dome
niile de activitate în acest mai 
sărbătoresc. în fiecare zi din preaj
ma aniversării a 65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Ro
mân am avut prilejul să consem- 

,năm în paginile ziarului nostru noi 
și prestigioase succese în muncă 
din întreprinderi industriale, de pe 
șantiere de investiții, din unități 
agricole, din institute de cercetări 
și proiectări, practic din toate sfe
rele producției materiale.

Zilele și săptămînile record în 
producție organizate în numeroase 
unități economice. importantele 
depășiri de plan obținute în multe 
Întreprinderi din industria extrac
tivă, siderurgie,, chimie și petro
chimie, construcții de mașini, 
transporturi ș.a. se constituie în 
tot atîtea dovezi elocvente ale uni
tății clasei noastre muncitoare, a 
întregului popor îp jurul parti
dului. al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pu
tem spune deci cu deplin temei că 
aniversarea a 65 de ani de ia crea
rea Partidului Comunist Român 
a constituit un adevărat moment de 
vîrf în întrecerea socialistă desfă
șurată în toate ramurile economiei 
naționale.

și 
a 

socialismului, de înălțare a patriei 
pe noi culmi de progres și civili
zație, de ridicare a nivelului de 
trai al întregului popor nu există, 
nu pot exista momente de răgaz, 
de expectativă, de admirație pasivă 
a rezultatelor obținute. Așa cum se 
subliniază în cuvintarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la Adunarea 
solemnă organizată cu prilejul ani
versării a 65 de ani de la înființa
rea Partidului Comunist Român, 
tot ce am realizat este rezultatul 
— și meritul — muncii eroice a 
clasei muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, a tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, a întregii națiuni și 
demonstrează forța creatoare a 
unui popor devenit liber și stăpin 
pe destinele sale, care își făurește 
viața așa cum o dorește.

Ca adevărați proprietari, produ
cători și beneficiari, oamenii mun
cii din întreaga economie, în frunte 
cu comuniștii și sub directa în
drumare a organizațiilor de partid 
trebuie să fie așadar animați per
manent de dorința de autodepășire. 
de convingerea că numai printr-o 
activitate intensă, neîntreruptă, la 
nivelul maxim al posibilităților pot 
fi înfăptuite obiectivele și progra
mele stabilite pentru actuala peri
oadă, pentru întregul cincinal 
1986—1990, care marchează o etapă 
nouă, calitativ superioară. în dez-

voltarea economico-socială a pa
triei. A fi revoluționar, a fi comu
nist, în condițiile in care partidul 
a devenit forța politică conducă
toare in 
așa cum
Nicolae Ceaușescu la recenta adu
nare solemnă — a lupta împotriva 
a tot ceea ce este vechi, perimat, 
înseamnă a promova cu îndrăznea
lă și fermitate noul in toate do
meniile.

In spiritul acestor exigențe tre
buie analizate și apreciate rezul
tatele obținute in perioada care a 
trecut de la începutul anului in 
fiecare ramură și sector de acti
vitate, în toate unitățile economice. 
Fără îndoială, in multe întreprin
deri planul la producția fizică și 
export a fost îndeplinit ritmic, in
tegral, la un înalt nivel calitativ 
și chiar cu însemnate depășiri. 
Totuși, în activitatea productivă 
din unele unități se fac simțite 
încă o serie de neajunsuri, se în
registrează restanțe la unele sorti
mente, contractele încheiate nu 
sînt onorate -întotdeauna la terme
nele prevăzute. De altfel, așa se 
și explică greutățile întîmpinate în 
aprovizionarea tehnico-materială. 
greutăți care în prezent constituie 
un serios impediment în desfășu
rarea normală a producției în 
unele unități economice.

Iată de ce, îndeplinirea exem
plară a pianului la producția fizică, 
la absolut toate sortimentele repre-

zintă unui din principalele obiec
tive ale întrecerii socialiste, care 
trebuie să cunoască în continuare 
un nou șl puternic avint? In a- 
ceastă privință, sarcini de cea mai 
mare răspundere revin oamenilor 
muncii din industria extractivă, 
care au datoria patriotică de a 
acționa cu toată dăruirea, cu în
treaga lor capacitate profesională 
pentru a realiza producții cit mai 
mari de cărbune, țiței, minereuri, 
astfel incit să asigure resursele 
primare absolut necesare pentru 
desfășurarea normală, în cit mai 
bune condiții a activității în toate 
celelalte sectoare din economie. 
Așa cum a arătat în repetate rân
duri secretarul general al parti
dului, prevederile de plan In uni
tățile din industria extractivă tre
buie considerate ca minime, pu- 
tîndu-se obține deci producții su
plimentare cit mai mari, în mod 
nelimitat.

tn funcție de cerințele econo
miei naționale, de contractele în
cheiate cu beneficiarii interni și 
partenerii de peste hotare, cu 
maximă răspundere trebuie să se 
acționeze pentru îndeplinirea în 
cit mai bune condiții a sarcinilor 
de plan, a angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă și în 
celelalte întreprinderi industriale. 
Fiecare colectiv de muncă are da-

(Continuare in pas. a Il-a)

Zilele acestea, în cinstea gloriosului Jubileu - cea 
de-a 65-a aniversare a făuririi Partidului Comunist 
Român - au apărut patru volume care inserează 
DOCUMENTE ALE PLENARELOR C.C. AL P.C.R., ALE 
COMITETULUI POLITIC EXECUTIV ADOPTATE IN CEI 
PESTE 20 DE ANI CARE AU TRECUT DE LA ISTORICUL 
CONGRES AL IX-LEA - EVENIMENT CE A INAUGU
RAT CEA MAI FERTILA PERIOADA DIN ÎNTREAGA 
ISTORIE MODERNA A ROMÂNIEI.

Parcurgerea acestor documente oferă imaginea grăi
toare a unei intense și impresionante activități de con
cepție și organizatorice desfășurate de conducerea parti
dului, personal de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
activitate determinantă pentru marile realizări care 
definesc această epocă de strălucite împliniri pe toate 
planurile construcției socialiste. Firește, problemele, 
abordate sînt de o mare diversitate - de Io cele ridi
cate de progresul industriei și agriculturii la perfec
ționarea activității partidului, a muncii teoretice și 
politico-educative, de la relevarea importanței cunoaș
terii trecutului de luptă, a istoriei poporului nostru 
la analiza aprofundată a noilor fenomene și evoluții 
pe planul vieții internaționale.

Pornind de la natura și varietatea acestor proble
me, impresionează efortul de cercetare și de interpre
tare creatoare, viziunea novatoare și capacitatea ana
litică de pătrundere a esenței proceselor examinate, 
de orientare a activității economice și politico-sociale 
în concordanță cu cerințele legităților obiective ale dez
voltării societății noastre. In felul acesta, volumele de 
față întregesc imaginea strălucitei activități desfășu
rate de partid, de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind atitudinea creatoare și

îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste 
cu noi concluzii, teze și idei, pe baza generalizării 
experienței dobindite in edificarea societății socialiste.

In același timp, parcurgerea numeroaselor docu
mente conținute în cele patru volume oglindește ampla 
activitate concretă, organizatorică - desfășurată sub 
nemijlocita conducere și îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu - de transpunere în viață a hotă- 
ririlor adoptate, de creare a condițiilor ca acestea să 
fie exemplar îndeplinite. Se detașează cu pregnanță 
preocuparea conducerii partidului și statului nostru 
pentru adoptarea, in fiecare etapă, a unor hotărîri 
de natură să asigure soluționarea problemelor noi 
ridicate de viață, să răspundă eficient cerințelor ime
diate ale perfecționării muncii, dar care, in același 
timp, să deschidă și să creeze ample perspective de 
progres în domeniul respectiv. x

Ca o concluzie de mare valoare se desprinde spiri
tul realist in care s-a desfășurat in toți acești ani 
procesul conducerii societății, preocuparea consecven
tă a tovarășului Nicolae Ceaușescu de a cerceta și 
sintetiza cerințele noi ridicate de mersul înainte al 
societății, de a pune mereu de acord măsurile și 
orientările politice cu evoluțiile vieții. Se vădește, 
o dată in plus, că îmbinarea armonioasă dintre realism 
și spiritul creator a constituit și constituie o coordo
nată fundamentală a activității economico-sociale din 
România, un atribut definitoriu al exercitării rolului 
conducător al partidului.
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•liPublicăm în paqina a Ul-a o amplă 
recenzie la aceste volume de docu
mente apărute la Editura politică
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INSUFLEȚITOR ÎNDEMN
la noi și prestigioase rezultate

sportive sub culorile patriei
Cu sentimentele de cea mai pro

fundă recunoștință și bucurie, în
treaga mișcare sportivă națională a 
primft conferirea de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, președinte
le Republicii Socialiste România, a 
înaltelor distincții acordate echipei 
de fotbal „Steaua" a Clubului sportiv 
al armatei, componenților, antreno
rilor și unor tehnicieni ai echipei, 
precum și unor cadre din conducerea 
acestui club.

Acordarea distincțiilor constituie o 
înaltă apreciere a conducerii parti
dului și statului nostru pentru acti
vitatea desfășurată de echipa de fot
bal „Steaua", pentru excelentul său 
rezultat, cu larg răsunet internațio
nal, de a fi cucerit prestigioasa 
„Cupă a campionilor europeni" la 
fotbal.

Această performanță sportivă de 
prim ordin este o strălucită demon
strație a condițiilor multilaterale 
create tineretului din România pen
tru a se implini pe toate planurile 
vieții, o demonstrație cum nu se 
poate mai grăitoare a uriașului spri
jin pe care partidul, statul nostru,' 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu 
il acordă mișcării sportive româ
nești, pentru a se dezvolta și intări 
continuu, pentru a reprezenta cu 
onoare și demnitate culorile noastre 
la marile competiții internaționale.

Definind politica Partidului Comu
nist Român față de sport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia generoa
sele ei trăsături de principiu : „Noi 
pornim de Ia faptul că sportul, in
clusiv sportul de performanță, con
stituie o latură însemnată a dezvol
tării fizice și morale a cetlțenilor 
patriei noastre socialiste, construc
tori conștienți ai noii orinduiri so
ciale. Deci sportul trebuie să râmi-

nă totdeauna o preocupare de seamă 
a tineretului, a poporului nostru, ca 
o parte a întregii activități de con
strucție socialistă, de făurire a unei 
lumi in care omul e pe deplin stăpin 
pe destinele sale și își făurește in 
mod conștient propriul său viitor li
ber și independent". In această vi
ziune cuprinzătoare, se impune să-și 
desfășoare toate forțele sportul nos
tru de masă și de performanță, inte- 
grindu-se deplin societății socialiste, 
aliniindu-se mărețelor realizări pe 
multiple planuri ale poporului ro
mân din epoca sa de glorie, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

înalta performanță a echipei de 
fotbal a clubului „Steaua" constituie 
desigur o victorie a fotbalului româ
nesc în general și, totodată, o dova
dă a dezvoltării puternice a mișcării 
noastre sportive. Cucerirea ..Cupei 
campionilor europeni" reprezintă re
zultanta eforturilor perseverente in 
pregătire pe carte le-au întreprins 
sportivii, antrenorii și tehnicienii, ca
drele din conducerea clubului, pen
tru a cîștiga, ;în primul rînd, cam
pionatul național și apoi prestigiosul 
trofeu continental. S-au continuat și 
s-au reînnoit astfel frumoasele tra
diții ale clubului spprtiv al armatei 
„C.C.A.", care înscriseseră strălucite 
pagini in istoria sportului nostru 
îneîntaseră generații 
fotbal din țară.

Cucerirea primului 
chipele de fotbal din
prilej de mare mîndrie sportivă pen
tru „Steaua", pentru fotbalul și miș
carea sportivă națională. Ea consti
tuie in același timp și un prilej de 
reflectare mai adîncă la ceea ce tre
buie făcut pe mai departe. In spirit 
comunist, cu deplină responsabilita
te față de prestigiul culorilor noastre

de amatori

loc printre 
Europa este

și 
de

e-
un

aefioneze în 
demonstra că 
fost aceiden-

sportive, trebuie să se 
continuare pentru a se 
acest mare succes n-a 
tal, ci pe deplin meritat, că pe baza 
muncii pline de tenacitate, perseve
rentă și disciplină se pot obține 
alte noi vjetorii în campionatul na
țional, dar și pe plan european și 
mondial. Exemplul deosebit de sem
nificativ oferit de echipa de fotbal 
„Steaua" trebuie să stimuleze și să 
mobilizeze toate cluburile din țară, 
din toate ramurile de sport, la o 
activitate competentă și consecven
tă de dobindire a performanței în 
competițiile interne și in cele in
ternaționale.

Felicitîndu-t pe cîștigătorii „Cupei 
campionilor europeni" pentru înal
tele distincții ce le-au fost acorda
te. secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. atrăgea 
totodată atenția asupra unor neajun
suri și rezultate necorespunzătoare 
din mișcarea sportivă, asupra nece
sității unor măsuri hotărite pentru 
ridicarea nivelului general al spoi
tului românesc, pentru alinierea a- 
cestuia la nivelul construcției gene
rale a socialismului în țara noastră : 
„Aceasta ar trebui să determine con
ducerea mișcării sportive, șl a fotba
lului românesc, să analizeze cu mat 
mare seriozitate rezultatele înregis
trate in ultimii ani, unele minusuri 
— inclusiv in domeniul fotbalului, 
cind am pierdut unele jocuri cu 
multă, multă ușurință — și să de
termine măsuri hotărite pentru ri
dicarea continuă a pregătirii sporti
vilor. a fotbaliștilor, dar și a celor
lalte categorii de sportivi, pentru a

Valeriu MIRONESCU
(Continuare in pag. a V-a)

Municipiul Miercurea-Ciuc, asemeni tutu
ror localităților patriei noastre, a cunoscut in 
ultimii ani profunde înnoiri urbanistice. Da
torită puternicei dezvoltări, condițiile de via
tă ale locuitorilor de aici cuprind importante 
creșteri calitative. Andrei Fabian, primarul 
orașului, ne precizează : „Noul centry civic 
al municipiului (in fotografie) include sediul 
politico-admmistrativ, casa de cultură a sin-

dicatelor, cu săli de spectacole, bibliotecă, 
spatii sportive, hotelul „Harghita" cu trei 
sute de locuri pentru cazare și dotări comer
ciale moderne, precum și un ansamblu de 
locuințe care in final va însuma cinci mii de 
apartamente și peste șase mii metri pătrați 
destinați spațiilor comerciale și unităților 
prestatoare de servicii. (Eugen Dichiseanu).

Valori ale școlii românești
încheiată cu cîteva 

zile in urmă, a treia edi
ție a Olimpiadei balca
nice de matematică — 
desfășurată la Bucu
rești intr-o atmosferă de 
înaltă emulație, mani
festare totodată a spiri
tului de înțelegere și 
colaborare între tineretul 
nostru și cel din statele 
balcanice, animate de 
năzuințe comune atît in 
privința preocupărilor 
științifice, cit și a pro
movării unor 
prietenie 
ciprocă 
păcii și 
popoare 
încă o 
prestigiului școlii româ
nești, a nivelului înalt 
de pregătire în dome
niul matematicii, presti
giu recunoscut pe plan 
internațional. Ca și 
in edițiile precedente. 
România s-a situat pe 
locul 1 tn clasamentul pe 
națiuni, toți cei șase re
prezentanți ai tineretu
lui studios din țara noas
tră obținind premii (5 
premii I, din cele 10 
acordate, și un premiu II 
din cele 3 acordate). îna
inte de a face alte con
siderații, 
năm 
unde 
ciu. 
ceul 
zică 
— Pitești, 
clasa 
„Gh. 
Mare, 
vescu.

ceul de matematică-fi
zică „Mihai Viteazul" din 
București, Paul Horja, 
clasa a XII-a, Liceul 
„Mircea cel Bătrîn" — 
Constanța. Iulian Grin- 
deanu, Liceul de mate
matică-fizică nr. 2 Cluj- 
Napoca, toți premiul I ; 
Adrian Mirel Mocanii, 
clasa a X-a, Liceul de

politețe, ele atestă fap- _x ------ ----- con_
un 

elevi

asemenea 
antrenează

relații de 
și stimă re- 

într-o lume a 
înțelegerii intre 
— a prilejuit 
dată afirmarea

să le mențio- 
numele și școlile de 
provin : Liviu Su- 
clasa a Xl-a. Li- 
de matematică-fi- 
„Nicolae Bălcescu" 

Mihai Ciucu, 
a XII-a, Liceul 
Șincai" — Baia 
Andrei Paraschi- 

clasa ,a XII-a, Li-

Participarea elevi
lor români la Olim
piadele balcanice 

de matematicâ 
și fizică

matematică-fizică „Ni
colae Bălcescu“ — Craio
va, premiul al II-lea. De 
menționat punctajul ri
dicat obținut de elevii 
noștri, primii patru fiind 
despărțiți 
puncte — 
obținind 
xim. 40.

..Olimpiada Internațio
nală. spunea tn cuvîntul 
de deschidere prof. univ. 
dr. Ioan Cucuie3cu, șeful 
Catedrei de informatică 
și teoria probabilităților 
de la Universitatea din 
București, președintele 
juriului, este un concurs 
la care există învingă
tori. dar nu există în
vinși". Am reținut aceste 
cuvinte pentru că. de
parte de a fi o simplă

doar de patru 
iar Liviu Suciu 
punctajul ma-

tul că 
cursuri 
număr mai mare de 
valoroși, la rîndul lor 
selectați după trecerea 
unor probe deloc ușoare 
in fazele anterioare ale 
competiției. Din lotul 
lărgit care se pregătește 
pentru concursul in
ternațional — și care 
anul acesta va urma un 
program special la Ti
mișoara. beneficiind 
contactul cu profesori 
renume și cercetători 
domeniul matematicii.
un cabinet de informare 
utilat cu materialele ne
cesare — se aleg partici- 
panții în urma unui ba
raj. „Nu e 
ușor să alegi. continua 
Interlocutorul nostru, pen
tru că acești elevi sînt ti
neri cu o statornică preo
cupare pentru matemati
că. începută uneori de 
timpuriu, cu rezultate re
marcabile. Olimpiadele 
de matematică, și aceas
tă mai recentă olimpia
dă balcanică, urmăresc, 
pe lîngă reflectarea ca
lității însușirii informa
ției în domeniul mate
maticii, și stimularea 
creativității. O olimpiadă 
este și un concurs de 
măiestrie, nu numai de 
cunoștințe. In sensul aces
ta. cei necalificați nu sînt 
întotdeauna mai puțin

de 
de 
în 
de

insă toarte

Costîn TUCHILA
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Cu timpul am ajuns 
mă întreb dacă 

uitarea, mai bine zis 
capacitatea de-a uita, 
este o binecuvîntare 
sau un blestem, 
cunoscut oameni i 
trecuseră scăpind 
de obicei datorită 
tîmplării — prin 
ternul războiului, 
lagărelor, al închisori
lor și care, pesemne 
dintr-un ciudat reflex 
de apărare, povesteau 
numai întîmplări cu 
haz. ciudățenii agrea
bile, ca si cum memo
ria. rănită de moarte 
de cortegiul de orori, 
și-ar face o pavăză din 
uitare. Acum vreo 20 
de ani. in Franța, am 
asistat la concluziile 
unei anchete printre 
tinerii ce împlineau 20 
de ani : răspunsul ma
jorității a fost, pen
tru mine, cumplit : 
„Hitler ? Connais
pas !“... Atunci și de 
multe ori dună aceea 
mi-am străbătut cu 
ochii mintii propria 
viață, propriul destin, 
uman si istoric : sînt 
unul dintre aceia care 
de la IO ani n-au mai 
aput copilărie : de 
atunci am cunoscut, 
simțind-o cu acel te
ribil de ascuțit instinct 
al virstei. neliniștea 
războiului care se a- 
propia si care urma să 
bulverseze milioane de 
vieți : care a ucis sub 
dărimături fumegin- 
de. ve timpii dezolan
te. în lagărele care 
constituie rușinea a- 
cestei epoci, cine poa
te ști citi viitori Sha
kespeare, ciți 
Brâncuși. citi 
Mozhrt. cite 
mame, 
simple. Cite 
înalte, cite 
cite vestigii 
bile ale unei 
clădite cu atita 
si care de atitea 
s-a dovedit atît de fra
gilă... Am văzut prea 
multi morti. înainte 
de-a cunoaște destui 
oameni vii : întreaga 
mea viziune despre 
lume a fost marcată, 
pentru totdeauna, de 
sigiliul de foc si de 
nebunie al războiului. 
Nu știu dacă Uitarea, 
sau mai bine zis capa
citatea de-a uita.
o 
un 
în 
un 
nirea nu si-l poate în
gădui.

Fac parte din acea 
^Categorie de minuitori

cite

viitori 
viitori 

viitoare 
bucurii 
oinduri 

speranțe, 
inestima- 
civilizatii 

trudă 
ori

binecuvîntare 
blestem ; știri 
mod sigur că 
lux pe care i

este 
sau 

insă 
i este 
ome-

ai cuvîntului care cred 
că repetarea abuzivă 
demonetizează cele 
mai sfinte sentimen
te. ideile cele mai no
bile, adevărurile cele 
mai evidente. Si cu 
toate acestea, cind e 
vorba de bunul cel 
maj, de preț al ome
nirii, Pacea, nimic nu 
e prea mult, nimic nu 
e de prisos. In lupta 
pentru viată nu exis
tă ierarhii și fugarele 
constatări care urmea
ză nu vor să stabileas
că vreuna : cel care 
cercetează cu o mini
mă obiectivitate (care, 
vai. lipsește de atitea 
ori tocmai acelora ce 
manevrează prin teri
toriul atît de sensibil 
al istoriei .') istoria a- 
cestei țări numită 
România va fi nevoit 
să constate că nici
odată, in nici un mo
ment al unei dăinuiri 
multimilenare. n-am 
rîvnit la ce n-a fost 
al nostru, n-am scris 
„răsunătoare" 
de cuceriri ( 
de gemetele 
uciși, duși in 
jefuiți !), ne-am 
rat. cu osîrdie 
neodihnă ca a apelor, 
ceea ce a fost dintot- 
deauna al nostru, a- 
cest pământ udat cu 
sudoare și singe.- aflat 
la răscrucea tuturor 
năvălirilor, a poftelor 
de dominație a unor 
puteri cu alcătuiri sta
tale artificiale. con
glomerat de națiuni 
ținute laolaltă cu sila, 
ațițate una împotriva 
celeilalte ori minate 
să moară in războaie 
străine intereselor lor 
vitale. Poate 
comuniune, 
întreruptă în 
generațiilor, 
și pământul 
și iubit, acest dezinte
res istoric pentru 
aventuri războinice, 
acea înțelepciune su
perioară pe care ti-o 
dă îndelunga luptă 
pentru supraviețuire 
și propășire în condiții 
atît de neprielnice, 
înconjurat de 
pofte, de atitea 
mii. a făcut ca 
ta de pace să 
o componentă, 
drăzni să spun 
tică. a noastră. Nu e 
vorba de pacifismul 
amorf al celui ce se 
simte slab. Slabi noi

' pagini 
(răsunind 

celor 
robie, 
apă- 

si

această 
niciodată 
decursul 
intre om 
cunoscut

atîtea 
lăco- 

dorin- 
devină 
as in- 
gene-

Titus POPOV1C1
(Continuare 
în pag. a V-a)
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A gîndi și a acționa 
gospodărește pentru

CALITATE IREPROȘABILĂ
1_____________________________________________________

LA LUCRĂRILE AGRICOLE!

EXTINDEREA
în cadrul acțiunilor pentru asigu

rarea in condiții superioare a bazei 
materiale necesare producției și 
pentru valorificarea superioară a 
resurselor de materii prime, 
conducerea partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu insistă în mod 
deosebit asupra extinderii utilizării 
materialelor înlocuitoare. Intr-un 
articol anterior („Scinteia din 13 mai 
1986) ne-am referit la unele probleme 
ale strategiei de promovare a mate
rialelor înlocuitoare. Ar-ătam in final 
că este necesar ea proiectanților de 
produse să li se propună, de către 
cercetători și producătorii de mate
riale, soluții optime de materiale noi, 
care le pot înlocui pe cele clasice. 
Vom incerca. in continuare să argu
mentăm această idee, oprindu-ne 
asupra unor soluții eficiente de în
locuire a unor materiale, care ar 
trebui mai mult extinse, promovate 
in diferite sectoare ale economiei.

Așa cum arată experiența țării 
noastre și a altor țări, fabricarea și 
utilizarea oțelurilor cu grad de alie
re mai scăzut in locul celor aliate și 
înalt aliate constituie un domeniu de 
mare perspectivă, intrucît permite 
atit economisirea unor metale de 
aliere deficitare, foarte scumpe — 
nichel, crom, vanadiu, wolfram, 
molibden și altele — cit și reduce
rea costurilor de producție la utili
zatori. Eficiența unor asemenea în
locuiri este demonstrată de acțiunea 
de avizase de către comisia de resort 
a consumului de oțeluri aliate și

Piesele tratate prin nitrurare Creșterea durabilității
— plăci — matriță 2,3—2,5 ori
— matrițe de forjare 50%—100%
— poansoane pentru extrudere la cald 2 ori
— scule așchietoare speciale 2—3 ori
— cămăși, cilindri, bolțuri 2—6 ori
— roți dințate, pinioane. axe

și alte organe de mașini 30%—300%

Se impune să subliniem efectul 
deosebit de favorabil determinat de 
creșterea durabilității pieselor nitru- 
rate ionic asupra reducerii consumu
lui de piese de schimb, ceea ce 
atrage atenția asupra eficienței ri
dicate a procedeului în întreprinde
rile și secțiile de întreținere-repara- 
ții, în sculării. La ora actuală în 
economie există un număr relativ 
mare de instalații de nitrurare, care 
însă nu sint încărcate la capacitate. 
De aceea, este necesar să se acțio
neze cu fermitate pentru folosirea 
intensivă a acestei tehnologii în în
treprinderile care au instalații adec
vate și, totodată, să se extindă do
tările și in celelalte unități de profil 
la care se poate obține o eficiență 
economică ridicată prin tehnologia 
respectivă.

Despre avantajele utilizării mase
lor plastice ca înlocuitori de matc- 
riaje tradiționale se cunosc multe 
lucruri. Iată citeva din avantajele 
mări pe care le prezintă aceste ma
teriale : greutatea specifică de 4—6 
ori mai mică față de metale ; simpli
ficarea radicală a tehnologiilor de 
prelucrare, cu consecințele economice 
ce decurg din aceasta ; pierderi din

Puternică angajare 
muncitorească

(Urmare din pag. I)
toria să își organizeze în așa fel 
activitatea incit să asigure cu prio
ritate, 14 un înalt nivel calitatiy 
fondul de marfă necesar pentru 
realizarea exemplară a planului la 
export. După cum se știe, noile 
reglementări cu privire la aplicarea 
acordului global prevăd însemnate 
stimulente pentru depășirea planu
lui. la export. Totodată, se aplică 
insă și sancțiuni pentru neindepli- 
nirea prevederilor stabilite. Este 
deci atit in interesul economiei na
ționale, cit și al fiecărui om al 
muncii ca toate contractele înche
iate cu partenerii de păste hotare, 
să fie onorate la termenele sta
bilite și chiar in avans, să se ia 
măsuri ferme, operative, în funcție 
de tendințele actuale manifestate 
pe piața externă pentru promova
rea pe scară cit mai largă a ex
portului.

în actuala etapă de dezvoltare a 
economiei naționale, un accent deo
sebit trebuie pus pe laturile cali
tative, de eficiență ale producției. 
„A fi revoluționar — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu la re
centa adunare solemnă — înseam
nă să acționezi pentru realizarea 
și introducerea de noi tehnologii 
care să ducă la reducerea consu
murilor energetice și de materii 
prime, de materiale și, totodată, să 
asiguri recuperarea, regenerarea și 
refolosirea surselor de energie și 
materiale !“.

Legătura nemijlocită făcută de 
secretarul general al partidului in
tre calitatea de revoluționar și ac
tivitatea concretă din producție 
reprezintă un îndemn care obligă 
organizațiile de partid, cadrele de 
conducere, specialiștii, pe toți oa
menii muncii din întreprinderi, 
centrale industriale, ministere la 
un efort și mai susținut pentru 
aplicarea cit mai operativă in prac
tică a celor mai noi cuceriri ale 
științei, pentru promovarea pe 
scară largă a progresului tehnic, 
pentru creșterea rentabilității și 
eficienței economice. Amplele ac
țiuni care se desfășoară in pre
zent pentru perfecționarea și mo
dernizarea proceselor de producție 
nu se fac ca un scop in sine. 
Aplicarea programelor stabilite tre
buie să aibă ca efect imediat spo
rirea și imbunătățirea calității pro
ducției. creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, reducerea 
cheltuielilor totale, și in special a 
celor materiale. într-un cuvint ri
dicarea eficienței economice a ac
tivității productive în toate ramu
rile economiei naționale.

Exigențele, sarcinile și orientă
rile formulate de secretarul gene
ral al partidului constituie tot 
atilea obiective concrete de acțiune 
pentru oamenii muncii din întrea
ga economie, de indeplinirea că
rora depinde progresul necontenit 
al țării, creșterea nivelului de trai 
materia! și spiritual al întregului 
popor. Și tocmai de aceea aceste 
exigențe trebuie să se situeze in 
centrul întrecerii socialiste din 
toate sectoarele de activitate.

UTILIZĂRII MATERIALELOR ÎNLOCUITOARE <<>
elemente de aliere, care au permis 
economisirea anuală a mii de tone 
de feroaliaje. Trebuie arătat insă că 
nu au fost epuizate toate posibilită
țile în această direcție. De exemplu, 
o analiză recentă privind un anumit 
tip de strung cu comandă numerică 
din producția curentă a relevat că, 
pe lîngă substituirile efectuate pină 
în prezent, mai sînt 15 repere la care 
oțelurile aliate pot fi înlocuite, ob- 
ținindu-se o economie de 75 kg de 
asemenea materiale scumpe. De 
asemenea, s-a constatat că la fami
liile de strunguri-revolver se utili
zează roți dințate din oțeluri aliate, 
deși vitezele periferice și lipsa soli
citărilor la șoc ar permite folosirea 
unor oțeluri carbon îmbunătățite 
sau a variantei cu coroană dințată 
din oțel aliat sudată pe un butuc 
din oțel carbon. Țlnînd seama de 
sfera vastă de utilizare a roților 
dințate, asemenea soluții '— care, 
de altfel, sint practicate in alte țări 
industrializate — pot determina ob
ținerea unor economii însemnate de 
materiale valoroase.

In acest context, se cuvine preci
zat că există o serie de tehnologii 
care permit utilizarea unor materiale 
mai ieftine, mai ușor de obținut, 
dar care, din păcate, sint folosite sub 
posibilități. Una din aceste tehnologii 
este nitrurarea ionică a pieselor, 
care permite înlocuirea sau econo
misirea unor sortimente de oțeluri 
aliate scumpe.

Eficiența sa rezultă clar din tabel : 

prelucrare foarte reduse, de 8—20 
ori mai mici decît îA cazul metale
lor ; posibilitatea de a fi realizate 
cu ușurință sub formă de structuri 
mixte, în combinație cu alte mate
riale, fapt ce le conferă proprietăți 
de întrebuințare multiple. De aceea, 
chiar în condițiile fluctuației prețu
rilor petrolului, materialele plastice 
s-au impus, ca unul din cei mai 
eficienți înlocuitori în foarte multe 
domenii. Și experiența țării noastre 
dovedește această tendință. In afara 
unor domenii de înlocuire care au 
devenit banale, sint de menționat 
realizarea de pompe dozatoare din 
polietilenă, relon sau rășini furfuri- 
lice, ventilatoare din polietilenă, 
polipropilenă sau relon, ventile și 
garnituri de teflon sau din polieti
lenă grafitată. repere tehnice pen
tru autovehicule și tractoare. Așa
dar, posibilitățile de utilizare a ma
selor plastice sint mari, este însă 
necesar ca, în conformitate cu pre
vederile din documentele de partid, 
industria chimică să-și diversifice 
producția, să asimileze sortimente 
de materiale plastice cu caracte
ristici superioare care să permită 
extinderea înlocuirii unor materiale

Organizarea și sporul 
de producție

Nu se știe cu preci
zie a cui a Fost mai 
intii ideea. Și lucrul a- 
cesta pare oarecum fi
resc. In frămintările, 
dezbaterile, care au 
loc intr-o întreprinde
re, in legătură cu une
le . probleme vitale 
pentru producție, nu 
întotdeauna se tine 
seama cine a făcut o 
propunere sau alta. In 
asemenea situații, a- 
tenția colectivului este 
captată de valoarea 
propunerii și mai pu
țin de persoana celui 
care a făcut-o. Iar nu 
de puține ori, la con
turarea unei propuneri 
valoroase contribuie 
mai mulți, ceea ce-i 
imprimă in cele din 
urmă un caracter co
lectiv.

Cam așa s-au petre
cut lucrurile și in ca
zul a două măsuri a- 
plicate la întreprinde
rea de stofe „Carpa- 
tex" Brașov, care vi
zează folosirea inten
sivă a mașinilor și 
utilajelor și, implicit, 
creșterea productivită
ții muncii.

— De mal multă 
vreme, ne spunea ing. 
Ana Ciurea, directoa
rea întreprinderii, una 
dintre preocupările 
noastre de bază o con
stituie utilizarea in
tensivă a parcului de 
mașini și utilaje afla
te in dotare. Deși pot 
spune că avem in ge
neral un indice de 
utilizare bun (peste 90 
la sută), sintem con- 
știenți că il putem 
ridica și mai mult. 
Or, tocmai această 
frământare a dat naș
tere unei idei, care iși 
propune să îmbunătă
țească acest indice. 
Cum ? Prin reducerea 
imobilizării mașinilor 
și utilajelor.

Ideea, materializată 
deja, constă in pregă
tirea anticipata a in
tervențiilor și repara
țiilor, prin asigurarea 
din vreme a celor mai 
solicitate ansambluri 
ale mașinilor și efec
tuarea unor intervenții 
și reparații în timpul 
opririlor tehnologice. 
Adică, altfel spus, in 
timpul in care ori

cum mașina este opri
tă pentru schimbarea 
sortimentului sau ur
zelii.

— Interesul deosebit 
pe care l-a stîrnit a- 
ceastă propunere in 
rindul specialiștilor 
noștri, arăta la rindul 
său ing. Gheorghe 
Gheorghe, șeful com
partimentului meca- 
nic-șef, are la bază o 
explicație logică. în
treprinderea noastră a 
cunoscut in ultimii ani 
un intens proces de 
reutilare. Locul mași
nilor vechi, cu randa
ment scăzut a fost 
luat de mașini cu un 
grad ridicat de com
plexitate tehnică, cu 
randamente net supe-

0 idee
, i 

și valoarea ei

rloare. In aceste con
diții, oprirea unei ase
menea mașini este mai 
mult resimțită in in
deplinirea planului de
cit in cazul unei ma
șini mai vechi, tn a- 
ceasta constă mobilul 
aplicării fără rezerve 
a celor două măsuri.

— Cum ați procedat 
in mod concret ?

— Am stabilit mai 
intii care sint ansam
blurile cele mai soli
citate și deci mai su
puse uzurii, defecțiu
nilor, și care, prin teh
nologii de reparare 
sau inlocuire. reclamă 
timpii cei mai lungi. 
O dată stabilite aceste 
elemente, am trecut 
apoi la realizarea unui 
număr de ansambluri 
de rezervă cu care 
sint înlocuite ansam
blurile defecte.

— Vă rugăm să e- 
xempllficați.

— Este, printre alte
le, și cazul ratlerelor 
de la mașina ițată, 
adică mașina de țe
sut „Imatex". înainte, 
demontarea, remedie
rea defecțiunii și mon
tarea unei ratiere du
rau, uneori, și două 
schimburi, timp in

scumpe și deficitare. Bunăoară, pe 
lîngă materialele plastice tradițio
nale, cum sint policlorura de vinii, 
polietilena de joasă presiune, poli- 
propilena și polistirenul ABS, o tot 
mai mare răspîndire trebuie să o 
capete policarbonații, politetrafluo- 
retanul, poliamidele 11 și 12 și fluor- 
propilena care au rezistență la șoc, 
la coroziune și la îmbătrinire mult 
mai mare și pot fi utilizate la o sca
ra mult mai largă de temperaturi.

Un domeniu de înlocuiri încă prea 
puțin pus in valoare îl constituie 
utilizarea bimetalelor, a materiale
lor compozite în general. Există o 
oarecare experiență în ceea ce pri
vește placarea oțelului cu bronz sau 
compoziție antifricțiune pentru pro
ducerea de bucși și lagăre, procedeu 
care permite reducerea cu 60—70 la 
sută a consumului de metale nefe
roase, comparativ cu soluțiile cla
sice. în unele întreprinderi a început 
fabricarea bucșilor din țeavă de oțel 
acoperită la interior, prin centrifu
gare, cu bronz. Soluție practică, les
ne de aplicat. Se impune însă să fie 
abordată pe scară mult mai largă, 
într-o concepție nouă, întreaga pro
blemă a economisirii metalelor ne
feroase și oțelurilor aliate prin în
locuiri cu metale placate. Sînt de 
amintit, în această ordine, posibili
tățile de folosire a oțelurilor carbon 
sau slab aliate placate cu oțel inoxi
dabil, care pot economisi în propor
ție de 50—70 la sută nichelul, molib
denul, cromul și alte elemente de 
aliere. în industria electrotehnică 
trebuie puternic extinse bimetalelc 
cu placări exterioare din cupru. în 
alte țări, în industria conductorilor 
și cablurilor se utilizează fire din 
aluminiu acoperite cu un strat de 
cupru, iar pentru economisirea me
talelor prețioase se practică frec
vent placările de argint pe cupru.

Sint desigur numai citeva exem
ple. Ce probleme trebuie însă solu
ționate cu prioritate în acest dome
niu ? în primul rind opinăm pentru 
efectuarea de către ministerele de 
profil, sub coordonarea Comitetului 
de Stat al Planificării și a Ministe
rului Aprovizionării, a unei inventa
rieri exhaustive a domeniilor în care 
trebuie utilizați asemenea înlocui
tori. Pe această bază, este necesar 
ca, în continuare, să fie stabilite 
unitățile economice și capacitățile 
de producție care trebuie create 
pentru fabricarea sortimentelor de 
bimetale și de alte materiale mixte 
de care este nevoie, să se asigure 
mijloacele tehnice și materiale pen
tru efectuarea experimentărilor și 
pentru trecerea la producția curen
tă a acestora.

Ziarul „Scinteia" a prezentat re
cent o importantă experiență obți
nută în țara noastră prin folosirea 
bazaltului ca înlocuitor de oțeluri și 
metale neferoase. Este un domeniu 
vast și de perspectivă. în prezent 
consumul anual de bazalt ca înlocui
tor de metal este de circa 3 000 tone, 
dar dacă facem o comparație cu rea
lizările din alte țări,. acesta se poa
te extinde pînă la 30—50 mii tone/an, 
într-o primă etapă, tinzînd spre 
100 000 tone/an în viitor. Dacă ară

care mașina stătea 
imobilizată. Astăzi, 
cind avem asigura
te ratiere de rezer
vă, asemenea operații. 
durează 30—40 de mi
nute, după care ma
șina reintră în func
țiune. Similar s-a ac
ționat și in cazul re
dactoarelor și varie- 
toarelor de viteze ale 
mașinilor de cardat. 
Datorită complexită
ții lor, ele nu puteau 
fi reparate de către 
mecanicii de întreține
re in schimburile doi 
și trei, ceea ce făcea 
ca mașinile respective 
să stea imobilizate 
pină a doua zi. Crea
rea unui atelier de re
parare a acestor an
sambluri, deservit de
3 muncitori speciali
zați, care asigură, in 
mod anticipat rezer
vele necesare înlocui
rii ansamblurilor ce 
se defectează, permite 
ca tn asemenea situa
ții o mașină să nu 
stea mai mult de o 
jumătate de oră imo
bilizată.

Care sint, pe ansam
blu, efectele unor ase
menea măsuri ? Un 
calcul arată că, numai 
in cazul ratierelor, a- 
ceastă idee permite 
obținerea unei produc
ții suplimentare de 
circa 10 000 mp țesă
turi anual. In privința 
redactoarelor și varie- 
toarelor, acest ciștig 
este de 15 000 kg pre- 
tort anual. Ciștiguri 
substanțiale se obțin și 
in căzui altor ansam
bluri. Toate acestea 
au făcut ca pe primele-
4 luni din acest an în
treprinderea „Carpa- 
tex“ din Brașov să 
realizeze o cantitate de 
circa 100 000 mp țesă
turi mai mult decit in 
aceeași perioadă a 
anului trecut. Cu alte 
cuvinte, ideea scurtării 
ciclului de reparație a 
utilajelor, prin măsuri 
simple, eficiente, pro
puse de muncitori, își 
dovedește din plin efi
ciența.

Nicolae 
MOCANU 
corespondentul 
„Scinteil” 

tăm numai că folosirea unei tone de 
piese din bazalt economisește 
2,5—3 tone metal este suficient spre 
a evidenția înalta eficiență a extin
derii acestui material, indeosebi pen
tru funcționare în medii abrazive și 
corozive, în care se obțin perfor
manțe și durabilități practic neega
late de alte materiale. Iată de ce 
este necesar să fie accelerat pro
cesul de întocmire a documentației 
și de trecere la dezvoltarea capaci
tăților de producție în cadrul între
prinderii brașovene „Temelia", con
comitent cu finalizarea acțiunii de 
identificare a tuturor domeniilor în 
care bazaltul poate fi utilizat ca în
locuitor eficient al altor materiale.

Un domeniu înrudit cu cel de sus 
îl reprezintă materialele ceramice. 
Dacă am aminti ca domeniu de uti
lizare numai cel al plăcuțelor cera
mice care înlocuiesc pe cele din 
wolfram pentru sculele așchietoare 
sau folosirea ceramicii la motoarele 
termice, și ar fi suficient pentru a 
sublinia importanța de viitor a aces
tui material în legătură cu care, in 
țara noastră, s-au obținut de pe 
acum o serie de rezultate industriale 
și sint în curs noi experimentări. 
Esențial este ca și în acest sector să 
se accelereze simțitor procesul de 
extindere a domeniilor de utilizare 
— care pe plan mondial cunosc o 
dezvoltare puternică, iar producția 
de asemenea materiale să țină pasul 
cu necesitățile de consum.

în esență, se cuvine accentuată 
cerința determinării riguroase a efi
cienței economice a fiecărei înlo
cuiri de material. Nici dorința de a 
promova noul de dragul noului, nici 
copierea a ceea ce au făcut alții, 
nici judecarea pe bază de criterii 
unilaterale nu sînt permise în lua
rea unei decizii de înlocuire a unor 
materiale. Singurul argument vala
bil îl constituie calculul laborios al 
efectului economic obținut, ținîn- 
du-se seama de factorii care pot in
fluența rezultatele. Esențial este ca 
înlocuirea să asigure menținerea și 
chiar ridicarea calității și a fiabili
tății produselor, să satisfacă pe de
plin exigentele consumatorilor, ale 
pieței interne și externe. Pentru 
economia românească, problema ex
tinderii înlocuitorilor de materiale 
tradiționale se pune în mod deose
bit, ca o componentă a politicii ge
nerale de asigurare în cea mai mare 
măsură din resurse interne a bazei 
de materii pripie, scop căruia tre
buie să-i fie subordonate deopotri
vă eforturile specialiștilor din cerce
tare, proiectare, producție, din foru
rile de resort.

Inq. Mircea PÂRJOL
director în Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe

APĂ CULTURILOR PE TOATE SUPRAFEȚELE IRIGATE!
Suprafața totală amenajată pentru 

irigații,, de care dispun în acest an 
unitățile agricole din județul Călă
rași. însumează 346 000 hectafe, ceea 
ce reprezintă 81 la sută din supra
fața arabilă . a județului. Aceasta 
constituie o bază importantă pentru 
realizarea de recolte mari, sigure 
si stabile. Iar producțiile medii la 
nectar planificate a se realiza in 
condiții de irigare sînt intr-adevăr 
la nivelul bazei tehnice și materia
le asigurate : 6136 kg de grîu la 
hectar pe aproape 70 000 hectare 
cultivate, 20 tone de știuleți la hec
tar pe întreaga suprafață cu po
rumb de 88 520 hectare, 2 922 kg de 
soia la hectar pe 27 642 hectare, 44 
tone sfeclă de zahăr la hectar pe 
10 400 hectare. 3 708 kg floarea- 
soarelui la hectar pe 19 210 hectare 
etc.

De la un capăt la altul al jude
țului. atit culturile de toamnă, cit si 
cele de primăvară se prezintă in 
condiții bune. Analizele de labo
rator privind starea de aprovizio
nare cu apă a solului demonstrează 
insă că pentru a se asigura în conti
nuare dezvoltarea normală a plante
lor este nevoie să se treacă fără în- 
tirziere la irigarea cu toate forțele a 
terenurilor cu deficit de umiditate. în 
consiliile agroindustriale Borcea, Je- 
gălia, Perișoru, Cuza Vodă, Ciocă
nești și Dragalina, pe adincimea de 
0—60 cm. deficitul de umiditate din 
sol variază între 420 și 650 mc 
de apă la hectar, cu tendință de ac
centuare pe măsură ce crește con
sumul de apă al plantelor. Si
tuația nu diferă mult nici in 
celelalte zone din județ. Sînt 
doar cîteva elemente care în
tăresc necesitatea ca de acum iri
garea culturilor să se facă fără în
trerupere. Cum este organizată ac
tivitatea și cum se aplică udările ? 
Ce probleme sînt de soluționat pen
tru ca în acest an plantele să pri
mească apă pe toate suprafețele pla
nificate ?

Hotăritoare este acum or
ganizarea temeinică a acti
vității. Ee la Început se cuvine 
subliniat faptul că investigații
le întreprinse în mai, multe uni
tăți agricole au evidențiat, ca 
un element comun, o preocupare 
sporită pentru organizarea în cele 
mai mici amănunte a activi-

teleorman: Normele tehnice
— riguros

în aceste zile, în agricultura jude
țului Teleorman o lucrare prioritară 
o constituie întreținerea culturilor. 
Prin programul aprobat de comitetul 
județean de partid s-a hotărit apli
carea mai multor prașile manuale, 
fapt ce va conduce atit la economisi
rea unor importante cantități de car
buranți, cit și la folosirea întregului 
potențial al forței de muncă din uni
tățile agricole. în acest scop întreaga 
suprafață de culturi prășitoare a 
■fost repartizată in acord global pe 
echipe. Este demn de evidențiat și 
faptul că numeroși muncitori nave
tiști din unități economice din Ale
xandria, Turnu Măgurele, Roșiori de 
Vede, Videle și Zimnicea au luat in 
acord global, alături de familiile lor, 
suprafețe cultivate indeosebi cu po
rumb. După cum ne spunea tovară
șul Gheorghe Predilă, secretar al 
comitetului județean de partid, o 
altă măsură se referă la repartizarea 
tuturor activiștilor de partid, a spe
cialiștilor de la organele agricole ju
dețene. a altor cadre de răspundere, 
pe unități, cu sarcina de a urmări 
direct realizarea ' lucrărilor de în
treținere, in perioadele optime, asi
gurarea densității prevăzute in teh
nologia fiecărei culturi.

Ca urmare a acestor măsuri, s-a 
încheiat prima prașilă manuală la 
sfecla de zahăr pe cele 11 200 hectare 
cultivate, iar la floarea-soarelui a- 
ceeași lucrare s-a efectuat pe 98 la 
sută din suprafața de 46 000 hecta-' 
re. în prezent, principalele forțe sint 
concentrate la prășitul porumbului, 
lucrarea realizîndu-se manual pe 56 
la sută din 114 570 hectare și meca
nic — pe 45 la sută. Iată citeva con
statări făcute pe teren.

La primele ore ale dimineții, ogoa
rele C.A.P. Vedea cunosc freamătul 
muncii caracteristice acestei perioa
de. cînd culturile au nevoie de o 
exemplară întreținere pentru a li se 
asigura condiții optime de vegeta
ție. După . cum ne preciza președin
tele unității, Ene Ferdin, munca este 
organizată în acord global, fiecare 
formație avind in primire o supra
față bine delimitată, de care răspun
de pină la recoltare. Se asigură ast
fel cointeresarea cooperatorilor și 
mecanizatorilor pentru realizarea de 
producții sporite și, implicit, a unor 
venituri mari. La ferma nr. 1. in 
prezenta șefului de secție, înainte de 
a intra într-o solă cultivată cu po
rumb. mecanizatorii reglează culti
vatoarele ca să lucreze la adincimea 
stabilită. Alături, pe o altă solă, nu
meroși cooperatori prășesc manual 
ultimele suprafețe cu floarea-soare
lui. „Cele mai multe formații le-am 
repartizat cu prioritate la prașila ma
nuală pe solele neerbicidate — ne 
spune inginerul Nicolae Bălțățeanu, 
șeful fermei. Cum ultimele zile au 
fost călduroase, dezvoltarea rapidă 
a plantelor determină scăderea re
zervei de apă din sol. în condițiile 
în care terenurile noastre nu sint 
amenajate pentru irigat, executarea 

tății de irigare a culturilor. în 
baza unei analize aprofundate a ne
ajunsurilor manifestate în anul tre
cut, comitetul județean de partid a 
stabilit o serie de măsuri vizind pu
nerea la punct a tuturor amenajă
rilor pentru irigații, repararea din 
timp a echipamentului mobil de uda
re si scoaterea acestuia în cîmp si, 
nu in ultimul rind, asigurarea for
ței de muncă necesare — udători și 
motopompiști — pentru aplicarea în
tocmai a programelor săptămînale de 
irigare a culturilor. De eficiența 
acestor măsuri ne-am convins în 
multe locuri.

Cu cele aproape 40 000 hectare iri
gate. comuna Borcea deține peste 10 
la sută din suprafața amenajată a

ANCHETA „SCÎNTEir ÎN UNITĂTI AGRICOLE 
DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
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județului. Totuși, in anii din urmă, 
cu deosebire în anul trecut, produc
țiile nu au fost pe măsura investi
țiilor mari făcute in acest domeniu. 
Au existat serioase neajunsuri la 
aplicarea udărilor, la care s-a adău
gat și lipsa combustibilului pentru 
motopompe. „Anul acesta sintem 
pregătiți să irigăm culturile fără nici 
o abatere de la programele stabilite 
— ne spune Tudor Stroic, inginerul- 
șef al C.A.P. Borcea II. Cu sprijinul 
comitetului comunal de partid avem 
acum asigurat întreg necesarul de 
oameni la irigat". Un tablou mai cu
prinzător, pe ansamblul comunei, 
ni-1 prezintă primarul Constantin 
Nedelcu :

_— Pot spune că în acest an exis
tă o stare de mobilizare puternică la 
irigarea culturilor. Pentru prima dată 
am reușit ca întreaga suprafață cu 
porumb — aproape 10 000 hectare — 
să fie lucrată în acord global. Pe 
lingă membrii cooperativei, alți circa 
4 500 de cetățeni ai comunei au luat 
să lucreze în acord global diferite 
suprafețe cu porumb și alte plante. 
Ei sint constituiți in echipe și exe
cută toate lucrările, inclusiv irigarea. 
S-a consolidat convingerea că fără 
irigații nu putem obține producțiile 
mai mari pe care ni le-am propus.

— Cum se desfășoară udările ?
— Am început bine, dar rezultate

le nu sînt pe măsura organizării ac
tivității. Ca si anul trecut. începem

respectate
operativă a prașilelor constituie 
singura soluție pentru a păstra umi
ditatea în sol".

Numai lucrări de calitate ' Aceas
ta este hotărirea exprimată de nu
meroși cooperatori. mecanizatori, 
specialiști si alți locuitori ai satelor 
cu care am discutat în cimp. hotă- 
rire care este dovedită prin fapte. 
Ne oprim la C.A.P. Stejaru. lingă o 
solă cu porumb de la ferma nr. 3. 
Deși nu este o cultură intensivă, 
după prima prașilă sola respectivă 
poate fi socotită ca atare. Este o 
dovadă a modului responsabil .în 
care au lucrat la semănat si intre
ținerea culturii mecanizatorii și 
cooperatorii de aici. „De altfel, ne 
spune inginerul-șef al cooperativei. 
Gheorghe Militaru, accentul princi
pal il punem pe asigurarea densi
tății de plante stabilite prin tehnolo
gia fiecărei culturi. După răsărire au 
fost verificate toate soleie. iar acolo 
unde situația a impus, s-au com
pletat cu semințe golurile din lanu
rile de sfeclă de zahăr, floarea-soa
relui și porumb".

Pe parcursul raidului nostru am 
avut prilejul să consemnăm nu
meroase alte fapte de muncă exem
plare. dar și situații care vin în 
contrast cu eforturile generale în
dreptate spre punerea unor teme
lii solide recoltelor din acest an. La 
ferma numărul 4 de la C.A.P. Măl- 
dăeni am ajuns la orele 12.30. Aici

arad: Munca în acord global 
este mai spornică

în unitățile agricole din județul 
Arad, prima prașilă mecanică și 
manuală la sfecla de zahăr și floa
rea-soarelui s-a încheiat, iar po
rumbul a fost prășit în proporție 
de 69 la sută manual și 11 la sută 
mecanic. Acum. în majoritatea con
siliilor agroindustriale se execută 
prașila a doua manuală la sfecla 
de zahăr. Rezultatele de mai sus 
se explică prin puternica mobiliza
re de torțe din această primăvară. 
„Ne-am preocupat mai mult decit * 
în alți ani de angajarea din timp 
a lucrărilor în acord global — ne 
spune inginerul Gheorghe Chiper, 
director adjunct al direcției agricole 
a județului. Am căutat să-i co
interesăm pe oameni, lucru ce n-a 
fost prea greu pentru că primul 
argument l-au constituit recoltele 
bune din anii anteriori, cind oame
nii au fost mulțumiți de cîștiguri- 
le realizate. în felul acesta, cu spri
jinul organizațiilor de partid, al 
consiliilor populare am asigurat 
forță de lucru suficientă".

Concomitent cu măsurile luate în 
vederea grăbirii prășitului, în ma
joritatea unităților agricole se a- 
cordă cea mai mare atenție cali
tății lucrărilor. La C.A.P. Zădâreni, 
bunăoară, printre cei peste 200 de 

să resimțim lipsa combustibilului 
pentru motopompe. Cantitățile asi
gurate nu ne ajung decît pentru le
gume și ceva din suprafețele cu fu
raje. Or, acum este și vremea griu
lui, unde numai o udare asigură un 
spor de cel puțin 1 500 kg la hec
tar. Este o investiție care merită s-o 
faci !

Reținem acest aspect asupra căruia 
vom reveni.

Și la cooperativa agricolă Unirea 
se poate spune că irigarea culturilor 
este bine organizată. Totuși, prima
rul comunei. Aurica Pirlea, nu este 
mulțumit. De ce ? Pe lîngă lipsa mo
torinei există și alte cauze care de
termină realizarea parțială a pro
gramului de udări stabilit. La 70 de 

motopompe nu sînt decit 10 baterii, 
din care motiv un tractor se plimbă 
zilnic pe la fiecare pentru a le porni. 
Apoi, un număr însemnat de moto
pompe nu au fost scoase in cîmp 
deoarece nu s-a asigurat ulei pentru 
motor.

Punem punct exemplificărilor, în
trucit, sub o formă sau alta, situații 
asemănătoare am constatat și în res
tul unităților agricole investigate. 
Concluzia se impune de la sine : ori- 
cit de bună ar fi organizarea, ea 
nu poate suplini și celelalte condiții 
de care depinde realizarea progra
mului de irigare a culturilor.

Miine s-ar putea să fie 
prea tîrziu ! Prima condiție pen
tru realizarea întocmai a progra
melor de udare stabilite este să 
se asigure întreaga cantitate de apă 
corespunzător normelor de iriga
re a fiecărei culturi. Aceasta im
pune alimentarea permanentă a 
stațiilor de pompare cu ener
gia electrică necesară. Or, în aceas
tă privință, se întimpină greutăți 
încă de _ la început. Din 19 apri
lie, de cind s-a declanșat acțiunea 
de irigare a culturilor, și pină în 
prezent, in puține zile s-a asigurat 
întreg necesarul de energie electri
că. Este de prisos să insistăm asu
pra consecințelor ce pot decurge 
dintr-o asemenea stare de lucruri. 

mai multi muncitori navetiști din 
comună lucrau cu spor la prășitul 
porumbului. In schimb nu am zărit 
nici un cooperator ! Ulterior, șeful 
de fermă. inginerul Daniel Ma- 
teescu. pe care l-am întîlnit intr-un 
birou la sediul cooperativei ne-a 
dat. următoarea explicație: „A plouat 
în cursul nopții șl cooperatorii din 
ferma ce o conduc, crezind că nu se 
poate lucra, hu au ieșit astăzi la 
cimp“. Comentariile sînt de prisos.

Atit la Stejarul, cit și la Vedea, 
ni s-a spus că unui cooperator îi re
vine. in medie, o suprafață mare de 
culturi prăsitoare, pe care intr-un 
timp scurt se cer a fi efectuate mai 
multe lucrări de intretinere. De 
aceea ne-am fi așteptat la o amplă 
mobilizare a locuitorilor satelor la 
intreținerea culturilor. Dacă o serie, 
de muncitori navetiști s-au angajat 
să lucreze în acord global suprafețe 
cultivate cu porumb, unii locuitori 
ai satelor, ca și cei care iși desfă
șoară activitatea la cooperativele de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor, la consiliile populare și 
la alte unități neagricole din localită
țile respective, nu au făcut același 
lucru pînă acum. Desigur. aceste 
aspecte demonstrează că. în ce pri
vește întărirea ordinii și disciplinei 
comitetele de partid și consiliile 
populare din cele două comune tre
buie să acționeze mai ferm. Nimă
nui.' nici unui locuitor de la sate, 
nu-i este permis in aceste zile să se 
sustragă de la muncă !

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

oameni, l-am întîlnit pe președinte
le unității, Mihai Halaț, urmărind 
modul in care se prășea sfecla de 
zahăr. „Am început prașila a doua, 
poate cea mai importantă lucra
re pentru această cultură — ne 
spune președintele cooperativei. Ră- 
ritul se efectuează cu mare grijă, 
pentru a se asigura o densitate de 
100 000—120 000 plante la hectar". 
Este impresionantă desfășurarea de 
forțe de la C.A.P. Zădăreni, unde, 
pe lingă sfecla de zahăr, se lucra 
la întreținere^ sfeclei furajere, a 
verzei timpurii, la prășitul porum
bului și erbicidarea cartofilor, fapt 
pe deplin explicabil fiindcă nici o 
lucrare nu poate fi aminată de pa 
o zi pe alta.

Și la cooperativa agricolă Olari, 
prașila a doua manuală la sfecla 
de zahăr s-a efectuat pe aproape 
60 la sută din suprafața cultivată. 
„Anul trecut am realizat 38 tone 
la hectar — ne spune președintele 
unității, Dumitru Matei. întrucit 
pentru acest an ne-am propus să 
obținem cite 45 de tone, acordăm 
o atenție deosebită asigurării densi
tății optime, înlăturării buruienilor 
și creării condițiilor ca plantele să 
se dezvolte. Participarea la muncă 
este, vedeți, foarte bună, intrucît 
cultura sfeclei de zahăr este în
drăgită în unitatea noastră, iar re
zultatele sînt și ele de la un an 
la altul tot mai bune. Prin depă
șirea livrărilor la fondul de stat, 
anul trecut am încasat suplimentar 
pentru această cultură, peste 1,2 mi
lioane lei, ca primă de producție. 
Deci oamenii realizează la noi 
venituri stimulative și niciodată 
n-am înregistrat cazuri în care 
cineva să nu-și Îndeplinească, în 
condiții corespunzătoare, obligațiile 
la întreținerea și recoltarea cultu
rilor". La Olari, porumbul a fost 
prășit întiia oară — manual și me
canic — pe 380 hectare din 482, pe 
50 de hectare cu cartofi s-a efectuat 
prima prașină manuală și mecanică, 
iar în grădina de legume suprafețe
le plantate cresc de la o zi la alta. 
Zilnic sînt pe ogoarele C.A.P. Olari 
peste 600 de oameni. De altfel, așa 
cum atestă stadiul actual al lucră
rilor, in această primăvară pe ogoa
rele Aradului participarea la muncă 
este exemplară.

Tristan MIHUTA
corespondentul „Scînteii*

I

Vom arăta doar că anul trecut, 
bunăoară, o suprafață mare din cea 
programată să fie irigată nu a pri
mit apă din cauza lipsei de energie 
electrică la stațiile de pompare. Este 
o situație pentru a cărei reglemen
tare sint necesare măsuri hotărite 
în scopul eliminării fluctuațiilor în 
alimentarea cu energie electrică a 
sistemelor de irigații.

Conform programului pe luna mai, 
cerealele păioase, legumele și fura
jele trebuie irigate de două ori, ceea 
ce înseamnă să se asigure apă pen
tru circa 200 000 hectare. Realizarea 
programului impune ca zilnic să se 
asigure in sistemele de irigații o pu
tere de cel puțin 60—65 MW. „Con
sider util să aduc în discuție și un 
alt aspect — ne-a precizat Eugeniu 
Marinescu, directorul I.E.E.L.I.F. 
Călărași. Anume, repartizarea judi
cioasă a consumului de energie e- 
lectrică pe luni, in funcție de nece
sarul de apă al plantelor. Anul tre
cut. in luna mai. ni s-a asigurat un 
consum total de 42 500 MW. aproape 
de necesar, pe cînd în luna iulie, 
cind cerințele de apă ale culturilor 
erau duble și chiar triple, am primit 
numai 16 600 MW". Sint anomalii 
care pot și trebuie să fie eliminate 
cu desăvirșire.

String legat de respectarea pro
gramelor de udare a culturilor, se 
pune și problema, așa cum a rezul
tat pe parcursul investigațiilor noas
tre, asigurării cantităților necesare 
de combustibil pentru funcționarea 
motopompelor. Din cauza lipsei de 
motorină, numai în intervalul 1—6 
mai nu au putut fi irigate circa 4 000 
hectare din cele programate, fără a 
mai adăuga și suprafețele care au 
nevoje urgentă să fie udate, dar care 
nu au mai fost programate din ace
eași cauză. Totodată, ținindu-se sea
ma că in scurt timp va începe și iri
garea culturilor prășitoare, este ne
voie să se asigure acumulatorii și 
uleiul necesare pentru punerea in 
stare de funcționare a tuturor mo
topompelor din unitățile agricole.

Toate acestea sint probleme ma! 
vechi pe care factorii de resort din 
Ministerul Agriculturii au datoria, 
să le soluționeze cu promptitudine, 
astfel incit irigarea culturilor în ju
dețul Călărași să se poată efec
tua în conformitate cu programele 
stabilite.

Aurel PAPADIUC 
Mihail DUMITRESCU

/



SC1NTEIA — miercuri 14 mai 1986 PAGINA 3

IMPRESIONANTĂ MĂRTURIE A DINAMISMULUI Șl SPIRITULUI CREATOR
In conducerea de către partid a dezvoltării româniei socialiste

Partidul - inima mereu tinără 
a națiunii

Lectura celor patru volume prilejuieș
te reliefarea unei preocupări centra
le. urmărită cu maximă consecvență 

în glorioasa perioadă inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului : definirea 
locului si rolului partidului în societate, a 
răspunderilor sale în conformitate cu parti
cularitățile, cu sarcinile specifice fiecărei 
etape de construcție socialistă.

Așa cum sublinia din nou tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la Adu
narea solemnă cu prilejul aniversării a 65 
de ani de la făurirea P.C.R., exercitarea 
de către partid a rolului său conducător 
reprezintă o cerință fundamentală a vic
toriei revoluției și construcției socia
liste. In concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, partidul reprezintă 
centrul vital al societății de la care 
emană gîndirea și energia necesare progre
sului continuu, rapid și multilateral al so
cietății. Pentru a se ajunge la această 
apreciere au fost necesare — așa cum evi
dențiază și paginile volumelor de față — 
un profund și intens travaliu, o îndelun
gată activitate de elaborare teoretică atît 
în ceea ce privește stabilirea locului și ro
lului partidului, cit și a precizării rapor
turilor sale cu organizațiile de masă șl 
obștești, cu statul, cu celelalte componente 
ale sistemului politic din societate.

Incepînd cu Raportul la Congresul al 
IX-lea. cu celelalte congrese ce i-au urmat, 
conferințele naționale ale partidului, ple
narele C.C. al P.C.R., ședințele • Co
mitetului Politic Executiv, practic fiecare 
asemenea moment a adus noi precizări, 
noi contribuții la impresionantul edificiu, 
de mare valoare teoretică și practică, al 
tezelor privind atribuțiile, răspunderile, 
formele și metodele de activitate ale par
tidului ca forță politică conducătoare a so
cietății noastre în etapa actuală. Parcurge
rea atentă a volumelor este de natură să 
evidențieze că rolul partidului de centru 
vital al națiunii a fost definit concomitent 
cu elaborarea concepției despre edificarea 
vastului sistem de organisme ale democra
ției socialiste, care asigură participarea 
nemijlocită a poporului la conducerea so
cietății, că înseși răspunderile partidului 
de centru vital al societății nu ar 
putea fi înțelese în toate dimensiunile 
lor în afara acestui cadru larg, unic în fe
lul său, de conducere socială de către po
por ; că aceste procese, așa cum a sub
liniat în repetate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sînt interdependente, 
constituie laturi ale aceluiași amplu proces 
revoluționar.

Printre cele mai semnificative implicații 

Preocupare statornică 
pentru accentuarea caracterului 

intensiv al economiei
înaltă cinstire trecutului eroic 

al poporului

ale concepției privind rolul partidului de 
centru vital al societății este aceea că 
funcția de forță politică conducătoare pre
supune, și include, ca o componentă esen
țială, desfășurarea unui permanent dialog, 
a unei continue conlucrări cu masele de 
oameni ai muncii. De aici, derivă impor
tanța dezvoltării capacității organizatorice 
a fiecărei organizații a partidului, a tuturor 
organismelor democratice pentru stimula
rea inițiativelor creatoare ale maselor, în 
consens cu cerințele specifice fiecărei eta
pe, mobilizarea energiilor în jurul obiecti
velor stabilite de conducerea partidului în 
fiecare etapă, perfecționarea stilului de 
lucru, a capacității de cuprindere a pro
blemelor, de eșalonare a sarcinilor.

Una din ideile care străbat ca un fir roșu 
volumele de documente este însemnătatea 
decisivă a creșterii nivelului politic, ideo
logic și dc pregătire al comuniștilor. 
Cu prilejul a numeroase ședințe ale 
Comitetului Politic Executiv, plenare ale 
C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că modul cum sînt rezolvate 
problemele ce apar la fiecare loc de muncă 
depinde de competența cu care sînt înțe
lese, interpretate, de hotărirea cu 
care comuniștii se angajează în soluțio
narea lor. în acest context, ne apare mai 
limpede marea importanță a întăririi spiri
tului revoluționar, pentru exercitarea în 
bune condiții a rolului conducător al parti
dului. Cultivarea spiritului revoluționar, a 
atașamentului față de valorile și țelurile 
orînduirii noastre, a voinței de a face ca ele 
să triumfe se dovedește de importanță esen
țială pentru înfăptuirea exemplară a răs
punderilor ce revin partidului și fiecărei 
organizații componente în etapa actuală.

Fie că abordează probleme de natură 
teoretică vizînd rolul și răspunderile parti
dului sau aspecte practice ale perfecționă
rii activității organizațiilor de partid, do
cumentele inserate în volum demonstrea
ză convingător că permanenta creștere a 
rolului conducător al partidului constituie 
o legitate fundamentală a construcției so
cialiste, că toate marile victorii dobîndite 
în anii care au trecut de la Congresul al 
IX-lea se datorează modului exemplar în 
care partidul a conceput și înfăptuit rolul 
său de forță politică conducătoare a socie
tății.

Aceasta este, de altfel, și concluzia de 
bază a volumelor : unit sub steagul glo
riosului nostru partid, poporul nostru va 
obține succese tot mai prestigioase pe 
drumul făuririi societății comuniste pe pă- 
mîntul scumpei noastre patrii — România 
socialistă. 

în luminoasa „Epocă Nicolae Ceaușescu", 
nu s-a bucurat de atenția cuvenită, de un 
asemenea sprijin, de măsuri eficiente în 
concordanță cu legitățile dezvoltării socia
le, cu interesele vitale ale întregului nostru 
popor.

Așa cum a demonstrat realitatea, așa cum 
se reflectă și în documentele cuprinse în 
cele patru volume, politica agrară a parti
dului a evoluat în timp — în raport direct 
cu cerințele dezvoltării, modernizării și 
perfecționării agriculturii, cu exigențele șl 
tendințele progresului în acest domeniu a- 
tît de important al vieții economice și so
ciale.

Dacă partidului îi revine meritul istoric 
de a fi asigurat victoria revoluției socia
liste și la sate, ca de altfel în întreaga 
societate, de a fi pus astfel capăt tuturor 
formelor de exploatare și de a fi realizat, 
prin cooperativizarea agriculturii, genera
lizarea relațiilor de producție socialiste, 
trebuie arătat' că aceste transformări revo
luționare s-au înfăptuit pe fondul unei 
agriculturi înapoiate, dotate cu mijloace de 
muncă rudimentare. Dezvoltarea puternică, 
începînd din 1965, a industriei românești 
a creat și largi posibilități de a se înfăptui 
modernizarea agriculturii, de a se trece 
apoi la o nouă revoluție agrară, care să 
asigure prefaceri radicale în domeniul for
țelor și relațiilor de producție, creșterea 
productivității muncii și a producțiilor agri
cole, perfecționarea conducerii și organizării 
agriculturii.

încă în anul 1965 — anul celui de-al 
IX-lea Congres — a fost adoptată o rezo
luție, de către plenara C.C. al P.C.R. din 
11—12 noiembrie, cu privire la îmbună
tățirea conducerii și planificării agricul
turii. Dezbătînd și aprobînd, în unanimi
tate, raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, plenara a adoptat mă
suri organizatorice și politice „menite să 
creeze cadrul necesar progresului continuu 
al agriculturii noastre socialiste, înfloririi 
satelor, ridicării nivelului de trăi material 
și cultural al țărănimii, sporirii aportului 1 
ei la avîntul economiei naționale, al între
gii societăți, la creșterea bunăstării po
porului". S-a subliniat, în cadrul acelei 
plenare, importanța îndeplinirii integrale 
a planului de investiții pentru agricultură 
la nivelul stabilit de Congresul al IX-lea, 
producerii și furnizării la timp, către uni
tățile agricole, a mijloacelor tehnice pri
vind modernizarea procesului de producție, 
a trecerii la*un  nou sistem de planificare 
și conducere a agriculturii. Asupra acestor 
aspecte s-a revenit deseori în anii urmă
tori, adoptîndu-se în continuare măsuri 
concrete de perfecționare „din mers" pen
tru sprijinirea și stimularea creșterii pro
ducției, a productivității și calității muncii, 
a eficienței economice, pentru îmbunătăți
rea întregii activități economico-sociale din 
mediul sătesc.

Abordarea realistă de către partid a pro
blemelor agriculturii a determinat rele
varea periodică, pe baza unor profunde 
analize, atît a succeselor dobîndite în acest 
domeniu, cit și a neajunsurilor, a unor con
tradicții ce s-au manifestat în procesul 
complex al înfăptuirii .politicii agrare, ceea
ce a de

continuare a activității din agricultură. 
Noua revoluție agrară, proces care se află 
în plină desfășurare, reflectă viziunea ^is- 
temică, unitară a partidului nostru; a 
secretarului său general privind valorifica
rea deplină, în acest domeniu, a ansamblu
lui resurselor naturale — pămînt, apă, în
grășăminte — ca și a forței de muncă, în 
condițiile aplicării celor mai înalte cuceriri 
ale științei moderne. De fapt, programele 
adoptate de partid, îndeosebi in actuala 
etapă, deschisă de Congresul al XIII-lea, 
au ca scop principal îmbunătățirea radicală 
a organizării și conducerii agriculturii, 
creșterea producțiilor agricole, în condi
țiile transformării generale a modului de 
muncă, de viață și de gindire propriu ță- 

dințat de Congresul al XI-Iea. a definitivat 
redactarea Programului partidului, acesta 
a deschis in fata națiunii perspectiva lu
minoasă a făuririi socialismului multila
teral dezvoltat si a înaintării spre ’comu
nism. exercitind o influentă puternică în 
creșterea combativității revoluționare a 
partidului, a rolului său conducător. în ri
dicarea nivelului politic și ideologic al În
tregului popor.

Documentele cuprinse în cele patru vo
lume evidențiază convingător faptul că 
desfășurarea unei permanente activități 
politico-ideologice și de educație socialistă 
reprezintă o necesitate obiectivă în întrea
ga perioadă de construire a socialismului 
și comunismului, o componentă esențială 
a procesului de făurire a noii societăți. 
Concepția partidului nostru privind creș
terea rolului conștiinței noi, socialiste în 
etapa actuală de dezvoltare a societății 
noastre s-a concretizat în măsurile adop
tate pentru intensificarea și perfecționarea 
activității politico-educative, pentru creș
terea contribuției sale la cunoașterea apro
fundată a proceselor economico-sociale 
contemporane și la dinamizarea construc
ției socialiste.

Analiza teoretică aprofundată a stadiului 
actual al edificării socialismului în țara 
noastră. întreprinsă de Plenara lărgită a 
C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982, a relevat 
în acest sens strînsa unitate dintre rolul 
forțelor de producție în dezvoltarea socia
lă și concepția revoluționară despre lume, 
dintre creșterea rolului partidului și al 
statului și dezvoltarea democrației mun
citorești, revoluționare, afirmarea mai pu
ternică a funcției sociale a învățămîntului 
și științei, ridicarea nivelului întregii acti
vități ideologice. Această analiză a cunos
cut o deplină consacrare prin hotărirea 
Congresului al XIII-lea de a aproba ca 
Programul ideologic să devină parte com
ponentă a Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare,a României spre comunism, ca o 
ilustrare strălucită a rolului de mare în
semnătate pe care partidul nostru, secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, l-au acordat și îl acordă 
activității teoretice, ideologice, muncii po
litico-educative de formare a conștiinței 
socialiste, forța propulsoare a progresului 
societății noastre.

Cele patru volume de documente con
stituie, prin bogăția faptelor și da
telor, o cronică de amplă desfășurare, 

pasionantă și in egală măsură deosebit de 
interesantă, a evoluției economiei româ
nești în general, și a industriei în special, 
în cei 20 de ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului.

Oricît de eterogene ar apărea la prima 
vedere, documentele cuprinse în cele 
aproape 2 800 de pagini ale volumelor se 
poate aprecia că ele se ordonează in jurul 
cîtorva idei de anvergură, ce au deschis, 
în acești ani, făgaș larg desfășurării pro
cesului de industrializare a României.

Se impune, astfel, atenției în mod prio
ritar neslăbita preocupare a partidului 
nostru, personal a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru per
fecționarea conducerii și planificării econo
miei naționale, corespunzător condițiilor 
noii etape de dezvoltare socialistă a Româ
niei. în deplină concordanță cu principiile 
materialismului dialectic și istoric privind 
rolul determinant al bazei economice pen
tru progresul social, această preocupare, 
afirmată in toată amploarea sa la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967, se 
reflectă de-a lungul anilor în numeroase 
documente ale partidului — intre care se 
cuvin amintite ca deosebit de reprezenta
tive hotărîrile plenarelor C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1976 și 1981. Măsurile inițiate în 
direcția perfecționării mecanismului econo
miei naționale au vizat asigurarea unui 
progres mai rapid al tuturor ramurilor eco
nomiei pe baza accentuării efortului pro
priu al națiunii noastre.

Este deosebit de relevantă, în cronologia 
documentelor, stăruința partidului de a 

'.imprima evoluției economiei noastre un 
caracter preponderent intensiv. în acest 
sens. în repetate rînduri, Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. a luat în 
discuție multiplele probleme ridicate de 
îmbunătățirea continuă a structurii produc
ției industriale, considerată, desigur, nu 
static, ci in dinamismul ei, prin stimularea 
dezvoltării ramurilor de înaltă tehnicitate, 
îmbunătățirea organizării producției și a 
muncii, perfecționarea pregătirii cadrelor, 
creșterea accelerată a productivității mun
cii. ridicarea nivelului tehnic și calitativ al 
producției. Politica economică realistă, 
științifică a partidului și-a găsit, astfel, 
materializări clare prin elaborarea a nu
meroase programe, cuprinzînd practic toate 
domeniile esențiale ale vieții economico- 
sociale — element calitativ nou de orga
nizare. conducere și planificare, ce con
feră largi perspective . strategiilor de dez
voltare a economiei noastre naționale.

Partidul s-a preocupat intens de a- 
sigurarea unei dezvoltări echilibrate a 
economiei, atît în ce privește struc

Exigențe ale noii revoluții agrare

Referirile ce se fac, în aceste patru vo
lume, la agricultură, multe dintre do
cumentele publicate cuprinzînd mă

suri pentru perfecționarea activității în uni
tățile agricole, reflectă trăsături fundamen
tale ale politicii agrare a partidului și sta

turile de ramură, cît și amplasarea 
teritorială a forțelor de producție, luind 
măsuri adecvate pentru înlăturarea unor 
contradicții apărute in procesul creșterii 
economice. Realismul politicii noastre eco
nomice se vădește, deopotrivă, în modul 
operativ în care partidul a intervenit pen
tru realizarea unor corective, prin punerea 
în deplin acord a conceptelor teoretice cu 
noile condiții generate de mersul construc
ției socialiste,. ca și de evoluțiile și pro
cesele din economia mondială, ca, de pildă, 
revoluția tehnico-științifică.

în acest larg context se impune atenției 
preocuparea pentru valorificarea superioa
ră a factorului energetic, urmărindu-se 
asigurarea unei înalte eficiențe în utili
zarea combustibililor, energiei electrice și 
carburanților. în repetate rînduri condu
cerea partidului a luat în dezbatere aceas
tă problemă esențială, revelatoare în acest 
sens fiind hotărirea Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 13 noiem
brie 1973 — adoptată deci cu multă vreme 
înainte de declanșarea crizei energetice 1 
— prin care s-a stabilit un amplu program 
privind dezvoltarea energeticii românești 
și măsurile de economisire a combustibi
lilor și energiei electrice. Volumele conțin 
multiple mărturii ale statorniciei partidului 
nostru privind amenajarea energetică a 
întregului potențial al .rîurilor țării, preo
cuparea continuă pentru creșterea eficien
ței investițiilor realizate în acest domeniu.

Documentele cuprinse în cele patru vo
lume atestă, de asemenea, faptul că efor
tul de stabilire a direcțiilor dezvoltării 
unui domeniu sau altul al economiei s-a 
împletit strins cu preocuparea pentru crea
rea cadrului legislativ adecvat. în ședin
țele Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. au fost dezbătute practic toate 
legile de importanță covîrșitoare pentru 
buna desfășurare a activității economico- 
sociale. Ideea cardinală care străbate, ca 
un fir roșu, întreg sistemul de legi refe
ritor la economie, adoptat în ultimele două 
decenii, o reprezintă îmbinarea strînsă, 
organică, a conducerii unitare, pe baza pla
nului, cu lărgirea autonomiei unităților 
productive, a colectivelor de muncă.

Spiritul realist, exigența, analiza critică 
pătrunzătoare, în care sînt evaluate de 
către plenarele C.C.- al P.C.R., de ședin
țele Comitetului Politic Executiv proble
mele economice atestă faptul că partidul 
nostru înțelege dezvoltarea economiei ca 
un proces continuu perfectibil. Semnifica
tivă în acest sens este ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 14 
decembrie 1985, în care au fost dezbătute 
și aprobate .noi propuneri privind perfec
ționarea mecanismului economico-finan- 
ciar, în ideea accentuării și mai puternice 
a caracterului intensiv al dezvoltării eco
nomiei noastre naționale.

tului în anii de după Congresul al IX-lea. 
O politică menită să asigure dezvol
tarea și modernizarea intensă a acestei 
ramuri tradiționale în România, dar care 
niciodată, pînă în anii revoluției și con
strucției socialiste, dar cu deosebire pînă

Numeroase documente ce compun aces
te patru volume ilustrează adevă
rul că perioada inaugurată de Con

gresul al IX-lea al partidului — epocă de 
creație istorică fără precedent a națiunii 
noastre — a constituit, totodată, răstimpul 
în care s-a afirmat o nouă concepție des
pre istoria patriei, despre rolul cercetării 
istorice în epoca pe care o străbatem.

Esența acesteia constă in înțelegerea 
istoriei ca un factor fundamental al intre- 
gil activități ideologice si politico-educative 
desfășurate în tara noastră, ca temelie a 
tuturor acțiunilor consacrate formării pro
filului nou al constructorilor noii societăți, 
ca puternică pîrghie a întăririi conștiinței 
de sine a poporului nostru. în cele peste 
două decenii care au trecut de la Congresul 
al IX-lea, istoriei i-a fost conferit carac
terul unei discipline științifice, vii, cu pu
ternică înrîurire asupra conștiinței mase
lor. fiind chemată să participe activ la 
călirea sentimentelor de dragoste fată de 
patria socialistă, fată de partidul nostru co
munist. la întărirea răspunderii generații
lor de astăzi fată de prezentul si viitorul 
tării, la înțelegerea si mai profundă — si 
implicit asumarea deplin 'conștientă — a 
datoriei de a prelua și duce mai departe 
torta visurilor înalte ale înaintașilor, de a 
apăra și îmbogăți continuu moștenirea pe 
care au făurit-o si pe care ne-au păs
trat-o. adesea prin grele vitregii ale vre
murilor. cei ce ne-au premers.

Asa cum reiese limpede si din .documen
tele aflate în cele patru volume. Inițiatorul 
și promotorul consecvent al acestei con
cepții este tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Forța propulsoare a conștiinței 
socialiste

Una din direcțiile esențiale ale activită
ții partidului, ale exercitării rolului 
său conducător în societate o repre

zintă munca politico-ideologică de dezvol
tare a conștiinței socialiste a maselor, 
de formare a omului nou, constructor devo
tat al socialismului și comunismului. Ea este 
concepută și realizată ca parte integrantă a 
întregii opere de edificare a societății socia
liste. Partidul nostru pornește în mod con
secvent de la principiul că edificarea noii 
orinduiri este rodul activității conștiente 
a maselor de oameni ai muncii, dezvoltarea 
conștiinței socialiste, afirmarea spiritului 
revoluționar constituind, de aceea, o pro
blemă de o majoră însemnătate pentru în
treaga societate. Conducerea de către partid 
a activității ideologice, teoretice, a întregii 
munci politice si cultural-educative a asi
gurat si asigură o concepție clară si o în
drumare unitară a acestor domenii de im
portantă majoră pentru desfășurarea cu 
succes a întregului proces revoluționar de 
edificare a noii orinduiri.

Documentele cuprinse în cele patru vo
lume pun în lumină rolul important pe 
care l-au avut in toți acești ani activitatea 
ideologică si teoretică a partidului, munca 
nolitico-educativă. preocuparea constantă a 
Comitetului Central si a Comitetului Po

El insusi strălucit făuritor de istorie, cti
tor de tară mîndră și nouă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a aplecat cu neabătută 
consecventă, cu dragoste profundă, dar si 
cu rigoare științifică, asupra trecutului na
tional. luminînd marile permanente ale 
poporului român, reliefînd marea sa forță 
de creație, setea de dreptate si libertate, 
voința de a trăi liber și independent, sin
gur stăpîn pe soarta sa. vocația sa de pace, 
prietenie și colaborare.

Datorăm. totodată. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu faptul că aniversarea 
unor mari evenimente ale trecutului nos
tru national, momepte de împlinire a unor 
aspirații fundamentale ale poporului, au 
dobîndit caracterul unor mari sărbători 
populare — prilej de a evoca mari lecții si 
învățăminte ale trecutului, de a reafirma 
hotărirea tuturor fiilor patriei : a nu pre
cupeți nici un efort pentru a înălța patria 
socialistă pe noi culmi de prosperitate, în 
măreție și demnitate.

Așa cum au fost aniversările creării pri
mului stat dac centralizat si independent, 
cuceririi independentei de stat, formării 
statului național unitar, făuririi partidului 
nostru comunist, revoluției de eliberare so
cială si națională, antifascistă si antiimpe- 
rialistă. Zilei Victoriei asupra fascismului 
— la care se referă documente din cele 4 
volume — în cadrul cărora, omagiindu-si 
înaintașii, munca. lupta si iertfa lor eroică, 
generațiile de astăzi au făcut suprem legă- 
mînt de a munci cu înaltă dăruire si răs
pundere pentru ca patria noastră să se 
înalte mereu mai sus. spre piscurile de 
lumină ale civilizației comuniste.

litic Executiv pentru buna desfășurare, 
pentru conducerea si îndrumârea nemijlo
cită a activității desfășurate de partid în 
acest domeniu. La baza întregii sale acti
vități politico-ideologice. asa cum relevă 
documentele inserate în volum, partidul 
situează în mod ferm concepția revoluțio
nară despre lume, materialismul dialectic 
și istoric, socialismul științific, aplicind in 
mod creator principiile acestora la condi
țiile și realitățile specifice ale României.

Spiritul nou. consecvent revoluționar în 
care partidul nostru a abordat în acești ani 
problemele politico-ideologice, ale dezvol
tării societății, preocuparea constantă pen
tru abordarea creatoare de pe pozițiile 
concepției revoluționare a procesului de 
edificare a socialismului multilateral dez
voltat si de înaintare spre comunism, ale 
formării omului nou. cu o înaltă conștiință 
și un larg orizont de cunoaștere, s-au con
cretizat in elaborarea Programului parti
dului — Carta sa teoretică fundamentală 
care dezvoltă concepția partidului asupra 
problemelor cardinale ale transformării re
voluționare a societății noastre si ale dez
voltării lumii contemporane. Așa cum 
sublinia Hotărirea Plenarei din 18 decem
brie 1974. care. îndeplinind mandatul incre-

Amplă activitate internațională, 
consacrată cauzei păcii și progresului

Ampla culegere de documente cuprinse 
în cele patru volume dă expresie înal
tei aprecieri pe care Comitetul Central 

și Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. toți comuniștii și, o dată cu ei, în
tregul popor român au acordat-o și o acor
dă contribuției esențiale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și promo
varea politicii externe de pace și colaborare 
internațională a partidului și statului, acti
vității prodigioase și eforturilor permanen
te puse în slujba edificării noii orinduiri pe 
pămîntul patriei, asigurării condițiilor ne
cesare’ desfășurării acestei vaste opere con
structive, împlinirii năzuințelor celor mai 
scumpe ale poporului nostru, ca și ale tu
turor popoarelor planetei — pacea, liber
tatea, progresul.

Cu deosebită pregnanță este relevat ro
lul determinant al secretarului general al 
partidului, președintele Republicii. în des
chiderea fără precedent a legăturilor ex
terne ale României, în extinderea neîntre
ruptă a relațiilor cu țările socialiste, în 
primul rînd cu cele vecine, cu țările în 
curs de dezvoltare și nealiniate, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, aportul de mare valoare la afir
marea unui tip nou. democratic, de ra
porturi internaționale, întemeiate pe prin
cipiile suveranității și independenței națio
nale, egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului reciproc. 
Reflectînd profunda satisfacție față de 
rezultatele rodnice ale întîlnirilor și con
vorbirilor la cel mal înalt nivel purtate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, fie în țară, 
fie de-a lungul itinerarelor istorice între
prinse peste hotare, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, aprobînd în unanimitate 
importantele documente încheiate — tra
tate, declarații solemne, comunicate co
mune, acorduri pe termen lung — forurile 
de conducere ale partidului au stabilit în 
același timp, de fiecare dată, măsuri prac
tice, concrete menite să asigure traduce
rea în viață, în condiții cît mai bune, a în
țelegerilor convenite cu aceste prilejuri.

Promovînd o asemenea largă deschidere 
a relațiilor internaționale ale țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu are, totodată, me
ritul inestimabil de a fi fundamentat teze, 
idei și concepte noi, de profundă origina
litate asupra proceselor și tendințelor prin
cipale ale lumii contemporane, căi practice 
de acțiune în vederea soluționării probleme
lor atît de complexe și complicate ale dez
voltării istorice mondiale. Comitetul Cen
tral și Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., comuniștii, întregul nostru popor 
și-au însușit și susțin pe deplin anali

Reflectare a unei activități fructuoase, impresionantă mărturie a dinamis
mului și spiritului creator in conducerea de către partid a dezvoltării României 
socialiste, cele patru volume întregesc imaginea tumultuoasei epoci de prestigioase 
înfăptuiri, pe care cu toții o denumim „Epoca Nicolae Ceaușescu". Prezentînd ra
țiunile unor măsuri și hotăriri, modul cum au fost adoptate, volumele își dovedesc 
actualitatea, favorizează înțelegerea mai profundă a dezvoltării economico-sociale 
a țării, conțin teze, idei, invățăminte, concluzii de mare însemnătate pentru activiștii 
de partid și cadrele de conducere, pentru opinia publică largă.

zele și orientările în acest sens ale secre
tarului general al partidului.

Oprirea cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmare în primul rînd nucleară, ca pre
ocupare centrală și necesitate vitală a în
tregii umanități ; edificarea unui sistem 
trainic de securitate și cooperare pe con
tinentul european, eliberarea sa de arma
mentul racheto-nuclear, de orice arme de 
distrugere in masă, refacerea unității Eu
ropei, în condițiile respectării orinduirii 
din fiecare tară ; renunțarea la politica de 
forță și amenințarea cu forța, imperativul 
reglementării pe calea tratativelor a tutu
ror litigiilor și diferendelor dintre state ; 
lichidarea subdezvoltării și făurirea noii 
ordini economice internaționale ; democra
tizarea relațiilor internaționale, creșterea 
contribuției Organizației Națiunilor Unite 
în ansamblul vieții politice mondiale ; în
tărirea colaborării și unității de acțiune a 
forțelor social-politice celor mai largi, a po
poarelor de pretutindeni, ca factor primor
dial de care depind perspectivele de pace 
și progres ale omenirii — iată tot atîtea 
jaloane fundamentale ale activității inter
naționale a României socialiste.

Este, în același timp, amplu ilustrată pre
ocuparea neabătută a Partidului Comunist 
Român pentru dezvoltarea largă a legă
turilor eu toate partidele comuniste si 
muncitorești, pentru întărirea solidarității 
și realizarea unei unități noi a acestor 
partide, pe baza deplinei egalități, a drep
tului fiecărui partid de a-și stabili de sine 
stătător linia politică, strategia și tactica. 
Totodată, este evidențiată viziunea nouă, 
revoluționară a partidului asupra solidari
tății intr-un sens cît mai larg, incluzînd 
toate detașamentele clasei muncitoare, toa
te mișcările și forțele progresiste, democra
tice, cerință în spiritul căreia Partidul Co
munist Român a dezvoltat și dezvoltă re
lații active cu partidele socialiste și so- 
cial-democrate, cu mișcările de eliberare 
națională și partidele de guvernămint din 
țările în curs de dezvoltare, cu alte partide 
și organizații democratice și progresiste din 
întreaga lume.

Documentele înaltelor foruri de condu
cere ale partidului atestă, astfel, încă o 
dată că în persoana tovarășului 
Nicolae Ceaușescu activitatea pe plan in
ternațional a Partidului Comunist Român, 
a României socialiste are un arhitect și 
promotor neobosit, un militant dîrz, tenace, 
apreciat pretutindeni ca una din marile 
personalități ale vremurilor noastre, ale 
cărei idei, teze, poziții, întrunind cea mai 
largă audiență, au intrat definitiv în pa
trimoniul gîndirii social-politice univer
sale.
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— COMUNIȘTII ----_____ te
promotori ai spiritului revoluționar

...Cind a terminat facul
tatea, în 1974. Iuliu Hosu 
a fost repartizat aici, la 
întreprinderea de mașini 
electrice București. A în
ceput la ..inima uzinei", la 
strunsăria firea, tehnolog 
de atelier, a trecut apoi la 
..mașini automate", doi ani. 
un an la ..pregătirea pro
ducției" — a străbătut, adi
că. drumul obișnuit al unui 
tinăr la începutul carierei. 
Cum a lucrat acolo, aflăm 
din aceea că astăzi este, de 
mai nfulti ani. șeful atelie
rului de prototipuri si 
microproductie.

înalt, zvelt, cu chipul în
cadrat de ochelari cu ramă 
groasă. Iuliu Hosu este, si 
în comportament — tinută. 
expresie, glas, intonație — 
de un echilibru rar intil- 
nit': are o liniaritate care 
te poate surprinde dacă...

...dacă, din prima clipă 
cind deschide gura. Iuliu 
Hosu nu ar impune res
pect prin profesionalitate 
și luciditatea judecății.

— Atelierul de prototi
puri este un fel de placă 
turnantă a uzinei — răs
punde el unei într'ebări. 

.Noi facem trecerea de la 
proiectare la producție, în 
felul acesta fiind implicați 
intim in ambele. E o mun
că frumoasă, fiindcă este 
o muncă de avangardă, 
avem avantajul de a fabri
ca mereu exemplarul nu
mărul 1. în felul acesta, 
sintem în contact cu teh
nica de vîrf... cu o zi mai 
înainte.

— E important, nu ?
— Este foarte important. 

Sintem incitați continuu să 
ne comparăm. O bună par
te din producția noastră 
esțe la nivelul tehnicii 
mondiale ; si avem si pro- 
dqse peste nivelul tehnicii 
mondiale. Atelierul benefi
ciară de o forță de mun
că de elită. Ceea ce pro
ducem generează mindria 
batriotică. stimulează spi

ritul revoluționar. voința 
de autodepăsire — iar ele. 
la rindul lor. ii duc pe oa
meni mai departe în reali
zări tehnice.

în 1985 — și ritmul se 
menține, ba chiar creste in 
1986 — atelierul de proto

ședintele consiliului de 
control muncitoresc din 
uzină)". Iar reporterul l-a 
auzit pronuntînd cuvîntul 
..eu" o singură dată : ..Am 
doi copii. Eu îi consider 
reușiți...".

— Tovarășe Hosu. aveți.

fruntă mai multe păreri si 
după o discuție deschisă, 
democratică se impune cea 
mai bună, acea discuție, 
înainte de a fi tehnică este 
politică. însăși acea dis
cuție este, dacă putem spu
ne așa. „un microproces" 
de educație revoluționară.

— Ce vă preocupă cel 
mai mult în clipa de față ?

— Răspund fără ezitare: 
modernizarea. Proces com
plex — fiindcă avem in 
vedere modernizarea pro
ducției si modernizarea 
oamenilor. Vedeți, ceea ce 
încercăm cu totii să impri
măm in atelierul de pro

A acționa din îndemnul 
conștiinței socialiste

tipuri a dat la fiecare pa
tru zile un motor nou sau 
modernizat. Nici un produs 
al întreprinderii nu este 
mai vechi de cinci ani.

— Proiectarea nu înce
tează la ușa atelierului 
nostru, continuă. Practic, 
sintem capabili să asimilățn 
orice motor electric. Am 
înlocuit importul de mo
toare si facem, la ora ac
tuală. si unicate.

— Care este rolul dum
neavoastră în aceste reali
zări ?

— Trebuie să vă spun că 
sintem implicați în aproa
pe toate programele majo
re de dezvoltare : în pro
gramul energetic. în cel 
naval, în cel minier. Lu
crăm mult pentru export.

...Este foarte greu să-l 
faci să pronunțe cuvîntul 
„eu“ ; îl preferă cu con
secventă pe ..noi". Ne-a 
spus si secretarul comite
tului de partid de la 
I.M.E.B.. Gheorghe Nica : 
..Nu vorbește despre el. 
Totdeauna spune atelierul, 
biroul (este secretar ad
junct cu probleme econo
mice in comitetul de 
partid), consiliul (este pre

ati avut si eșecuri ? Ce ati 
făcut atunci ?

— Eșecuri ? Cum să nu. 
Ar fi bine să nu le ai. dar 
important este să fie tot 
mai mici si mai rare. Eșe
cul. dintr-un punct de ve
dere. este un factor revigo- 
rant : el limitează tendin
ța spre automultumire. 
stîrnește ambiția, revitali- 
zează spiritul critic si au
tocritic. Cind ne întîlnim 
cu el. avem forța morala 
să căutăm eroarea, să o 
identificăm, să o luăm de 
la capăt trăgind toate con
secințele. Să căutăm solu
țiile optime.

— Cum le căutați ?
— în întreprinderea noas

tră. mai cu seamă în ulti
mii ani. s-a impus drept 
principală caracteristică a 
stilului de muncă, dialo
gul. Nimeni dintre noi nu 
susține că a polarizat ade
vărul. Spiritul este deschis 
spre confruntarea de idei, 
spre schimbul de opinii. 
Vedeți, o trăsătură impor
tantă a muncii de educație 
comunistă este ceea ce 
s-ar putea numi „educația 
reciprocă". Dacă intr-o 
problemă tehnică se în

totipuri este concepția că 
noi. chiar dacă operăm cu 
materie inertă, avem aici 
nou-născuți. Nu-i putem 
crește fără suflet ; noi iu
bim noile motoare si ne 
bucurăm cind se nasc. Mo
dernizarea producției ne-a 
stimulat, tuturor, gindirea 
sistemică. Acum am refiîn- 
dit totul., eliminăm dispa- 
ritătile. gîtuirile de flux si 
așa mai departe. Nu e ca
zul să intrăm în detalii, vă 
rog să rețineți ceea ce am 
spus, că acțiunea de mo
dernizare are drept suport 
stimularea creativității teh
nice.

— După opinia dumnea
voastră. ce este cel mai 
greu in activitatea de con
ducere ?

— Greu este să-i aduci 
pe toti la înțelegerea tutu
ror sensurilor unei acțiuni. 
Greu este să-i faci pe unii 
să iasă dintr-un anonimat 
rău înțeles. Greu este să 
înțelegi (este o înțelegere 
care vine cu timpul) că 
fiecare muncă, deci si 
munca ta. este importantă 
dar numai munca tuturor 
capătă o finalitate. înseam
nă ceva.

Iată două exemple din 
experiența interlocutorului 
nostru, un eșec — semni
ficativ este si faptul că în
cepe cu el — si o izbîndă. 
Cind a preluat conducerea 
atelierului, a cunoscut, 
printre alții, si un om ne 
care îl caracterizează as
tăzi astfel : „Nu a știut 
niciodată să echilibreze ne 
«ce dau» cu -ce iau»". Un 
ins care pretindea avanta
je. care avea tot timpul o 
revendicare dar care — 
deși, de altfel, bun mese
riaș — nu dădea atelieru
lui. întreprinderii nici ju
mătate din ceea ce i se ce
rea si ar fi putut da. Toa
te metodele întrebuințate 
— mustrări, critici în adu
nări. stimulări poate neme
ritate pe deplin atunci cind 
făcea ceva bun. încredin
țarea unor răspunderi — 
au dat greș. Pînă la urmă, 
omul în cauză a cerut e) 
insusi să plece. Un eșec 
care a pus pe gînduri co
lectivul. Peste o vreme, 
cind un tinăr cu exact ace
leași apucături a ajuns in 
colectiv. colectivul era 
„pregătit".

— Am aplicat aceleași 
metode. dar învățasem 
ceva : acești oameni sint 
prizonierii unor false mi-, 
raje. Tinărul se credea 
mult mai interesant. se 
credea chiar o „personali
tate" pur si simplu fiindcă 
era indisciplinat. Am știut 
să-i risipim falsele miraie 
si în locul lor să punem 
valorile conștiinței munci
torești. Am reușit : nu de 
mult a fost primit in 
partid si in adunare a spus 
că datorează totul colecti
vului.

— Aveți răspunderi ne 
linie tehnică si aveți răs
punderi pe linie de partid. 
Care vi se pare a fi calita
tea cea mai importantă a 
unui cadru de conducere 7

Cumpănește îndelung. 
După un minut :

— Să-i faci ne oameni 
să acționeze din necesitate 
interioară, din îndemnul 
conștiinței.

Este, poate, chiar o defi
niție a muncii de educație 
revoluționară.

Georqe-Radu 
CHIROV1C1

CASA DE CULTURA
- spațiu al educației complexe

crederea în viitorul ei. In acest 
sens, de o mare atenție se bucură 
popularizarea ideilor noi, de mare 
randament productiv, schimburile 
de experiență. „Revoluția tehnico- 
științifică, productivitate, calitate, 
eficiență" a fost tema unei consfă
tuiri cu inventatorii și inovatorii, 
ciclul de expuneri „Miracolul știin
ței", întâlniri cu muncitori, ino
vatori, eroi ai muncii socialis
te într-o discuție în jurul te
mei : „Muncim și trăim în chip co
munist". precum si o serie de ac
țiuni legate de etica muncii, res
pectul legilor, răspîndirea cunoștin
țelor ateiste', cadran politic mon
dial etc. au concentrat spre teme 
de mare aotualitate activitatea ca
sei de Cultură. împreună cu serile 
cultural-distractive „La braț cu 
tinerețea" sau „Astăzi, casa de 
cultură vă aparține", gama mani
festărilor din incintă sau din în
treprinderi răspunde unor solicitări 
largi cu reale virtuți educative.

O serie de activități permanente 
vin în întîmpinarea oamenilor 
muncii : cursuri tehnico-aplicative, 
artistice și sportive înlesnesc cu

Scrisorile oamenilor muncii - soluționate in spiritul

legilor țării, al eticii și echității socialiste

0 cerere îndreptățită, o rezolvare
• ■ I

într-o scrisoare adresată redacției 
ziarului „Scinteia", Liliana Maftei 
din București, strada Samoilă Dumi
tru nr. 8, bl. 69, ap. 26, sectorul 4, 
ne semnala un abuz săvirșit de lu
crătorii serviciului de reglementare 
a spațiului locativ, sector 4. Despre 
ce este vorba ? La data de 14 ianua
rie a.c., semnatara scrisorii a adre
sat comitetului executiv al consi
liului popular al sectorului o cerere 
însoțită de adresa ICSITEE — sec
tor 4, al cărui om al muncii este, 
prin care solicita sprijin în vederea 
atribuirii unui apartament de 3 ca
mere in locul celui pe care il deți
nea (2 camere) pe aceeași scară, res
pectiv, de la ap. 26 la ap. 21. Ce a 
stat la baza acestei cereri ?

Familia Maftei este compusă din 
patru persoane. Soțul este munci
tor, soția tot muncitoare, în secto
rul 4. Au doi copii minori. Fiind ti
neri, au perspectiva de a-și mări 
familia. De reținut că pe aceeași 
scară locuiesc și părinții soțului. 
Mama fiind casnică, îi poate 
ajuta la îngrijirea, creșterea și edu- 
■carea copiilor pe perioada cit tinerii 
soți se află in producție.

Dind dovadă de solicitudine și spi
rit umanitar — atribute, de altfel, 
obligatorii — comitetul executiv, in 
ședința din 4 februarie 1986, a apro
bat favorabil această cerere, hotă- 
rind atribuirea apartamentului soli
citat. Urma, doar, ca serviciul de re
glementare a spațiului locativ să se 
conformeze și să inmineze familiei 
Maftei la vreme, sub semnătură, co
municarea nr. 80 — pentru a-și pu
tea intocmi contractul de închiriere. 
Aceasta era calea normală, legală, 
care trebuia urmată.

Numai că, la serviciul respectiv, 
s-au găsit funcționari birocrați — 
ca inspectoarea Ecaterina Bădulescu 
și Gh. Lisman, șef de serviciu — 
care, pur și simplu, au nesocotit ho- 
tărirea luată de forul conducător, 
adică de comitetul executiv, și nu au 
lnminat la vreme familiei Maftei 
comunicarea întocmită. Ce s-a pe
trecut intre timp ? Pur și simplu, 
inspectoarea Bădulescu a atribuit 
acest apartament unei alte familii. 
Din cine este compusă această fami
lie ? Din Petre Neagu. muncitor la 
întreprinderea „Autobuzul" din sec
torul 5, soția acestuia, pensionară, și 
un copil. Total 3 persoane. E drept, 
și P.N. solicitase un apartament de 
trei camere confort II (ap. 46) în lo
cul celui de două încăperi situat pe 
aceeași scară, dar in blocul în care 
locuia (136) de pe strada Dolina 
nr. 3, ap. 47...

Așadar, omul ceruse un aparta
ment, devenit liber, în blocul în 
care locuia, și nicidecum la o 
altă adresă și la un alt con-, 
fort (organele in drept vor stabili, 
desigur, și de ce s-a manifestat atita 
„mărinimie" din partea lucră
torilor de la spațiu pentru atribuirea 
unui apartament de confort sporit). 
Din ce motive sau interese a proce
dat astfel inspectoarea E.B.. ce fac
tori au determinat-o să comită acest 
act ilegal ? — iată întrebări care lasă 
deschise nu puține posibilități de 
răspuns...

Cu ocazia verificărilor, am consta
tat și un fals, al cărui mobil va tre
bui să fie stabilit de organele in 
drept. Astfel, cetățeanul P.N. face 
cerere, înregistrată la nr. 48 696 din

y
31 ianuarie a.c., pentru apartamentul 
46 din strada Dolina nr. 3, bloc 136, 
iar comunicarea de repartiție 95, a 
comitetului executiv, din 4 februa
rie 1986, poartă nr. 48 696 și este da
tată 6 ianuarie 1986 (! ?). Fără a mai 
vorbi de faptul că, legal, cererea lui 
P.N. nici nu trebuia luată în discu
ție la acest comitet executiv' (lu
crează in sectorul 5), iar copia după 
certificatul medical atașat la dosarul 
în cauză, pentru atribuirea unei ca
mere in plus, este nelegală.

Trebuie să recunoaștem că, este o 
performanță a lucrătorilor de la ser
viciul de reglementare a spațiului 
locativ al sectorului 4 care....... ghi
ciseră" — cu aproape patru săp- 
tămîni înainte — unde ar vrea să 
se mute un cetățean a cărui cerere 
încă nu au văzut-o, nedindu-se in 
lături de la comiterea de falsuri in 
actele emise sub antetul consiliului 
popular și in evidențele acestuia.

Incredibil, dar adevărat ! Așa so
coteau și tovarăși din conducerea 
Consiliului popular al sectorului 4, 
împreună cu care s-a efectuat ve
rificarea celpr semnalate. Faptele 
sint atit de evidente și atît de in 
contradicție cu ordinea și disciplina, 
cu respectarea legalității, cu nor
mele eticii și echității socialiste, in
cit nu mai insistăm.

La recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., care a analizat și activitatea 
de rezolvare a propunerilor, sesiză
rilor, reclamațiilor și cererilor oa
menilor muncii adresate conducerii 
partidului, organelor locale de 
partid și organelor de stat, organi
zațiilor de masă și obștești, presei 
și radioteleviziunii in anul 1985, s-a 
subliniat sarcina ca fiecare consiliu 
popular să militeze cu toată fermi
tatea pentru asigurarea tuturor con
dițiilor de examinare și soluționare 
cu maximă operativitate și com
petență, în conformitate cu hotări- 
rile de partid și legile țării, a pro
punerilor, sesizărilor și cererilor 
oamenilor muncii formulate in scri
sori sau cu prilejul primirii lor in 
audiență. Iar organelor de presă 
centrale, locale și departamentale, 
radioteleviziunii li se cere să critice 
cu mai multă combativitate lipsa de 
receptivitate și solicitudine, mani
festările birocratice și de formalism 
care mai apar față de propunerile, 
sesizările și cererile oamenilor 
muncii, să publice concluziile re
zultate din verificările unor scri
sori adresate organelor de partid și 
de stat, cit și redacțiilor respec
tive.

Pornind de la aceste indicații 
subliniate și cu alte prilejuri, am 
adus la cunoștința Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al sec
torului 4 toate aspectele consta
tate.

în consecință, redacția ziarului 
„Scinteia" așteaptă din partea co
mitetului executiv al consiliului 
popular respectiv un răspuns in 
termenul stabilit de normele de par
tid și de lege, privind modul în 
care a fost soluționat acest caz, a- 
dică sancțiunile aplicate celor vi- 
novați de ilegalitățile comise, pre
cum și măsurile de repunere in 
drepturi și de reparare a nedrep
tății comise.

Neculal ROSCA 
Dumitru MANOLE

Altitudinea faptei
Un om străbate pa

jiștile de la poale de 
munte și lasă, din loc 
în loc, cite un semn, 
tn urmă, grupuri de 
cetățeni cu cazmale 
și lopeți sapă și pun 
deoparte puținul pă- 
mînt fertil. Alții string 
pietrele în mici ba
raje cu care zăgă- 
zuiesc torenții pe ripe 
și ravene ori defri
șează mărăcinișuri și 
tufișuri nefolositoare. 
Cu tenacitate șt răb
dare curăță mici por
țiuni pentru pășunat, 
perseverind zile și 
săptămâni, dar ciștl- 
gind, pină la urmi, 
puțin cite puțin, zeci 
de hectare. Aici, la 
Paltinu, in zona de 
munte a Vrancei, 
pe terenurile erodate, 
unde nu creștea mai 
nimic, cetățenii reali

zează ceea ce ei înșiși 
au hotărit : trans
formă locurile sterpe 
in păminturi rodi
toare.

Un specialist, con
sultat de primar, a 
evaluat la citeva mi
lioane costul lucrărilor 
antierozionale. „Dar 
mai ieftin, mai la in- 
demina noastră nu 
s-ar putea...?". O în
trebare pusă și in adu
nările cetățenești, in 
discuțiile cu deputății 
de la om la om. „Ideea 
de a planta salcimi 
pentru a stăvili ero
ziunea am prins-o din 
zbor, povestește pri
marul Vilcan Serafim. 
E un arbore de cimpie 
— ni s-a spus. S-ar 
putea să nu prindă la 
400—600 m altitudine, 
unde-s pășunile comu
nei. Dar noi apuca-

serăm să explicăm 
cetățenilor că salcimii 
sădiți in plantații anti
erozionale au și alt 
rost : asigură și lemn 
bun și miere. Citise
răm undeva că un 
hectar de salcim pro
duce o tonă de nectar, 
care imbie albinele. 
Poate-i puțină exage
rare, dar principalul e 
că am. trecut de la 
vorbă la faptă. Cum 
vedeți, salcimii, mii și 
mii, au prins, stau 
stavilă, ce-i drept incă 
firavă, in calea pu
hoaielor. Dar peste 
cițiva ani, mai veniți 
pe la noi la vremea 
înfloritului, să gustați 
miere cristalină de la 
altitudine".

De la altitudinea 
faptei.

C. BORDEIANU

Să găsești funcțiile și să stabi
lești locul exact al. unei case de 
cultură in topografia spirituală a 
unei localități cum este Tirgoviște 
nu apare deloc ușor. Bogatele, tra
diții ale vechii cetăti de scaun 
s-au fixat solid într-o serie de in
stituții de cultură : muzee, biblio
teci, școli, monumente arhitecto
nice și de artă plastică incit a face 
din casa de cultură a sindicatelor 
un spațiu inconfundabil al educa
ției complexe muncitorești necesită 
o atentă studiere a solicitărilor 
reale, ca și a posibilităților prin 
care se poate veni în întîmpinarea 
acestora. în acest fel s-a ajuns Ia 
o organizare specifică incă din 
faza de proiect : clădirea intrată în 
funcțiune în urmă cu unsprezece 
ani a primit funcții polivalente, do
tări capabile să susțină activități 
cultural-educative 1 și de spectacol 
ample. Două, săli de spectacole (una 
cu 597 locuri, cealaltă cu 120), ho
luri și foaiere spațioase, săli des
tinate cercurilor, spații de agre
ment etc. asigură baza materială u- 
nei permanente și largi desfășurări 
a potențialului artistic impresio
nant al oameni
lor muncii din 
municipiu. Ma
rile platforme in
dustriale creata 
aici în ultimele
decenii, cu miile de oameni ai 
muncii, majoritatea tineri, au găsit 
în casa de cultură suportul propriu 
al unei vieți spirituale ce se cerea 
temeinic și competent organizate.

Complexitatea și permanenta ac
țiunilor desfășurate aici au pornit, 
cum explica directorul așezămîn- 
tului, prof. Mihai Alexandru, din 
necesitatea puternic resimțită de a 
oferi oamenilor muncii un amplu 
cadru de afirmare a propriului po
tențial. întreaga, activitate se des
fășoară prin oamenii muncii și 
pentru oamenii muncii. Nu s-au 
așteptat miraculoase apariții de 
oameni Înzestrați, ci s-a căutat 
printre cei prezenți și, acolo unde 
s-au descoperit licărirea pasiunii.

, chemarea vocației, s-a lucrat mult 
pentru a o creste si perfecționa. 
Procesul nu a fost ușor, insă s-a 
progresat constant pentru a se 
ajunge astăzi Ia o structură organi
zatorică aptă a satisface solicitări
le in "Continuă creștere. Prin aceas
ta, casa de cultură a sindicatelor a 
ajuns instituția culturală centrală 
a municipiului, oferind o gamă 
largă de acțiuni miilor de benefi
ciari.

tn acord cu momentul parcurs, 
activitățile politico-ideologice și 
cultural-educative ocupă un loc 
deosebit. • Organizarea pe cicluri 

' tematice a permis impunerea lor 
în programele lunare în perioade 
precis determinate. „File din is
toria patriei", „Noua calitate a 
muncii și a vieții", „Pace, dezar
mare", „Pentru fericirea po
porului", „Chipul orașului meu", 
„România pitorească" etc. sint 
numai citeva din ciclurile tematice 
ce se regăsesc periodic in acțiuni
le de aici. în cadrul' ciclurilor 
„Pentru patrie și partid" sau „Am 
luptat în ilegalitate" s-au evocat, 
cu sprijinul ilegaliștilor, momente
le de mare angajare revoluționară 
ale comuniștilor și s-a omagiat 
împlinirea a 65 de ani de la 
crearea partidului. Filmele, re
citalurile de muzică și poezie pa
triotică. „Partidului inima și ver
sul", prezentări de cărți comple
tează paleta acțiunilor menite a 
cultiva în rindul tineretului, dar si 
al altor categorii de oameni ai 
muncii, dragostea pentru patrie, în

noștințele profesionale, perfecțio
narea in diferite meserii sau parti
ciparea la viața artistică. Desen 
tehnic, calculatori-programatori, la- 
boranți chimici, depanare radio-tv, 
operatori mașini de calcul, foto, 
stenodactilografie, croitorie, instru
mente muzicale, balet, filatelie sint 
numai citeva din cursurile tehnico- 
aplicative deschise tuturor dorito
rilor. De remarcat accentul pus pe 
specialitățile noi din domeniul in
formaticii, predate de cadre cu ex
periență mai cu seamă tinerilor 
care deprind aici elementele nece
sare unei viitoare profesii. Afluxul 
mare de solicitanți, seriozitatea lu
crului în ateliere și laboratoare 
sint tot atîtea dovezi ale atractivi- 
tății și utilității lor.

Viața culturală este susținută în 
principal cu forte proprii, fără a se 
ignora colaborarea cu instituțiile 
profesioniste. Numai de la începu
tul anului au prezentat spectacole 
Teatrul Național din București, Tea
trul „Al. Davila" din Pitești, Tea
trul Giulești etc. Din permanenta 
lor trecere pe aici, împreună cu in
stituții muzicale reprezentative, se 
asigură contactul peren cu arta de 
înalt nivel și se produce un nece
sar schimb de experiență atît de 
util tinerelor formații amatoare. 
Teatrul pentru copii și tineret „Ne- 
ghiniță" a beneficiat din plin de 
contactul cu marea artă, reușind 6ă 
pună în scenă numeroase piese de 
mare succes : „Păcală", „Iepurașul 
încrezut". „Pinocchio", „Albă ca Ză
pada", „Motanul încălțat". Un co
lectiv inimos, condus de Dan Țopa, 
grafician la Uzina de utilaj petro
lier, laureat al Festivalului națio
nal „Cintarea României", unde 
George Buică. Sidonia si Emanue- 
la Rusu, Viorel și Roxana Florea, 
copilul Florin Coarfă și alții apâr 
cu regularitate pe scenă, în spec
tacole gustate de cei mici și de a- 
dolescenți, face să înflorească o ade
vărată' școală scenică cu frumoase 
virtuți educative. împreună cu stu
dioul de teatru „Mihai Popescu", 
mișcarea teatrală de amatori se do
vedește a fi deosebit de vie. Reper
toriul alcătuit cu grijă din piese ale 
lui Victor Eftimiu, M.R. Iacoban, 
Ion Băieșu etc. pune in valoare

dăruirea celor 15 membri ai colec
tivului îndrumați de Ștefan Ștefă- 
nescu. Strădaniile lor se regăsesc 
în spectacolele lunare de pe scena 
casei de cultură, in întreprinderi 
și școli sau in participarea la ac
țiunile montajului muzical-literar. 
deosebit de apreciat după ultimul 
spectacol cu „Buletin de identi
tate".

Activitatea muzicală și de dans 
este susținută de ansamblul de cîn
tece și dansuri, de grupul vocal in
strumental de muzică ușoară, gru
pul satiric, grupul folk, fanfara, co
rul, cuartetul instrumental cult, 
formații prezente adeseori pe 
scenă împreună cu echipele de 
dans tematic, modern sau de 
societate. Existența acestor largi 
colective de artiști amatori dă 
posibilitate casei de cultură să 
prezinte la sediu sau in între
prinderi programe artistice com
plexe, de reală atractivitate. Un 
loc distinct îl ocupă grupul satiric 
prin implicarea lui nemijlocită in 
aspecte de etică a muncii, de res
ponsabilitate civică, de combatere 
a fenomenelor antisociale. Nu în- 

timplâtor activi
tatea acestora 
este tot mai vizi
bilă direct la 
locurile de mun
că, în pauzele

dintre schimburi, pe scene im
provizate. Folosirea diferenția
tă a posibilităților, de la ma
rile desfășurări colective cu for
țele reunite la mici grupuri 
axate pe zicere, cîntec și dans a- 
propie spectacolul de spectator, il 
implică în fenomene curente și îl 
face părtaș la educația cotidiană.

O serie de cercuri de creație și 
cenacluri întregesc și diversifică 
viața culturală și educativă de aici. 
Cenaclul literar „Cicerone Theodo- 
rescu", cu cei 20 de membri per- 
manenți, susține o neîntreruptă ac
tivitate literară, cultivă poezia și 
proza originale în paginile ziarului 
local, ale revistelor de cultură sau în 
plachete colective. Lucrările lor pot 
fi auzite in serile de poezie, la șe
zători literare, la unele spectacole 
omagiale. într-o zonă cu excepțio
nală tradiție literară, cenaclul se 
face ecoul marii noastre poezii din- 
totdeuna și de azi prin prezența 
unor scriitori reprezentativi con
temporani, sprijinind opera de răs- 
pîndire a cărții dusă cu abnegație 
și profesionalitate de colectivul bi- 
bibliotecii. De asemenea, cineclubul 
s-a făcut cunoscut prin peliculele de 
scurt metraj : „Acolo unde se nasc 
casele", „Nu războiului !“, „Metafo
re în lemn" și altele, laureate în 
faza finală a Festivalului național 
„Cintarea României". Cercul foto 
sau cercul rebus „Magic XX", pre
cum și cenaclul de artă plastică 
Gh. Petrașcu" întregesc o vie acti
vitate polivalentă, unde își află lo
cul o diversitate de vocații și pa
siuni îndrumate cu grijă și com
petență de (colectivul de instructori 
ai casei de cultură.

Deși instituție tînără pe harta ju
dețului, Casa de cultură a sindica
telor din Tirgoviște a izbutit să se 
înscrie cu personalitate distinctă în 
viața culturală a localității, să adu
ne și să îndrume cu pasiune și 
competență colective importante de 
artiști amatori, să ofere programe 
instructive, de înaltă ținută educa
tivă oamenilor muncii de pe ma
rile platforme economice ale mu
nicipiului.

E. VASILESCU 
Gh. MANEA

Valori ale școlii românești
(Urmare din pag. I)

Corespondență cu... adiționale

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie 9 Prio

rități in industrie — export — ca- 
litate-competitivitate

20,33 Glasul României, glas de pace î 
Cîntece și versuri (color)

20,45 P.C.R. — gindire novatoare, ac
țiune revoluționară. Unitate de 
gînd și faptă pentru progresul 
multilateral al patriei

21,05 Film în serial (color). „Cel patru 
Robinson“. Ultimul episod

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Dintre scrisorile 
primite la redacție zi
lele trecute s-ar pu
tea ușor constitui in
tr-un teanc cele care 
se referă la unele 
anomalii privind ta
xele telefonice. Să re
ținem, pentru rinduri- 
le de față, o singură 
scrisoare — aceea 
semnată de Costică 
Birsan — lucrător la 
întreprinderea meca
nică fină — București, 
care, printre altele, ne 
scrie : „In tot cursul 
anului 1985 și in con
tinuare pe lunile care 
au trecut din anul 1986 
am primit din partea 
Direcției de telecomu
nicații — oficiul co
mercial Pantelimon, 
avize de plată foarte 
mari : costul abona
mentului, plus taxele 
pentru «adiționale»-. 
De fiecare dată (in 
fiecare lună) am plă
tit, dar am depus și 
contestații in care ex
plicam că in familia 
mea nu are cine să 
facă «adiționale» in 
valoare de 3—4—5 sute 
de lei pe luna. Răs
punsurile oficiului co
mercial Pantelimon — 
parcă scrise la mașină

dinainte — se înche- 
iau totdeauna așa : 
«Potrivit instrucțiuni
lor de exploatare — 
sînteți bun de plată — 
în caz că nu plătiți — 
postul telefonic- vă va 
fi desființat». Scurt și 
fără alte explicații.

Pentru a pune ca
păt acestor schimburi 
de corespondență ste
rilă și pentru a de
monstra că nu eu sint 
de vină, am hotărit sa 
cer oficiului suspen
darea temporară — 
pentru o lună — a 
postului meu telefo
nic de la rețeaua ur
bană. Cererea a fost 
aprobată. am aș
teptat data cind în 
sectorul nostru se fac 
plățile pentru abona
mentele telefonice : ei 
bine, cu toate că nici 
nu mai puteam vorbi 
la telefon în respecti
va lună în care postul 
era suspendat, din 
nou au apărut, alături 
de taxa lunară obiș
nuită... «adiționalele» ! 
Deci ni s-au calculat 
convorbiri suplimen
tare la un aparat 
care... nu funcționa, 
fiind întrerupt din uz

de către însuși oficiul 
telefonic respectiv din 
sectorul Pantelimon.

Dar, probabil, servi
ciul comercial care 
calcula «adiționalele» 
nu aflase de măsura 
aplicată de serviciul 
tehnic"...

Intrucît e vorba de 
mai multe sesizări 
cam de același gen, 
ar fi necesar ca Direc
ția .de telecomunicații 
a municipiului Bucu
rești să analizeze cu 
atenție situațiile crea
te și să ia măsuri 
ferme pentru evitarea 
cauzelor contestațiilor, 
ca și a răspunsurilor 
formale trimise cetă
țenilor. Și consem
năm, totodată, sub 
beneficiu de inven
tar, părerea unora 
dintre semnatari care 
afirmă că „adiționale
le" nu ar fi altceva 
decit rezultatul con
vorbirilor interne ale 
unor funcționari de la 
oficiile de telecomu
nicații, care ar ft apoi 
repartizate lunar pe 
diferite posturi telefo
nice particulare.

Gh. GRAURE

valoroși. Sint și talente 
care nu își au locul în- 
tr-o competiție, și acest 
lucru e dovada eviden
tă a calității individuale, 
dar și a nivelului gene
ral de pregătire. Iată, vă 
dau un singur exemplu : 
la această ediție a olim
piadei balcanice au par
ticipat, in afara con
cursului, și cei trei elevi 
români care in calificări' 
au obținut locurile VII, 
VIII și IX. Cel mai tinăr 
dintre ei, Andrei Moro- 
ianu, elev in clasa a IX-a 
la Liceul de matematică- 
fizică nr. 1 din București, 
a făcut o lucrare de 39 de 
puncte".

Școala românească de 
matematică, e un adevăr 
controlabil, Se află ca ni
vel în avangarda mate
maticii in lume. Condu
cătorii , delegațiilor din 
Bulgaria, Grecia și Cipru 
își' manifestau, pe lingă 
cuvintele de laudă pen
tru calitatea și organiza
rea invățămintului româ
nesc, pentru condițiile 
deosebite de educație și 
învățătură de care se 
bucură tineretul din țara 
noastră, ca și pentru ex
celenta organizare a con
cursului, la Liceul „Mihai 
Viteazul", admirația față 
de tradițiile școlii de ma
tematică din România. 
„Nu e o surpriză pen
tru nimeni că România 
se află in avangardă in 
lume în domeniul mate
maticii, spunea profeso

rul Liubomir Ivanov Da
vidov din R.P. Bulgaria. 
Concursul din anul a- 
cesta ne-a permis o con
fruntare de un nivel 
înalt, dîndu-ne posibili
tatea să apreciem gradul 
de pregătire al elevilor 
pină în acest moment, 
cum spune un proverb 
bulgăresc, «să ne cunoaș
tem mai bine și să ne re
glăm ceasurile», așadar, 
să lucrăm cu o eficiență 
sporită, să luăm totodată 
contact cu experiențele 
in domeniul cercetării 
matematice din țările 
noastre". Prof. Theodoros 
Bolis, conducătorul dele
gației din Grecia, arăta 
că „Balcaniada de mate
matică reprezintă în a- 
celași timp un atelier, o 
excelentă formă de pre
gătire pentru Olimpiada 
internațională. Nu fac a- 
ceastă afirmație pentru a 
subestima valoarea con
cursului, ci pentru a 
proba contrariul, faptul 
că el este mai mult de- 
cît o etapă necesară in 
stimularea pregătirii ele
vilor din țările noastre, 
în cunoașterea puterii lor 
de creație, a iscusinței 
matematice, a talentului. 
Ea este un necesar schimb 
de experiență și pentru 
noi, profesorii, care avem 
astfel posibilitatea să ne 
îmbogățim cu idei noi, 
atit de folositoare perfec
ționării profesionale". 
Profesorul Charalambos 
Christodoulou din Cipru 
menționa, printre altele, 
că, „participînd pentru

prima dată la olimpiada 
balcanică, sintem puter
nic impresionați de foar
te buna pregătire a tine
rilor matematicieni ro
mâni. în ce ne privește, 
mai avem multe de fă
cut, acest concurs balca
nic fiind pentru noi un 
real cîștig științific și pe
dagogic. Cu experiența 
ciștigată, dublată de 
foarte multă muncă, spe
răm să atingem un nivel 
cit mai bun in pregătire. 
Mulțumim gazdelor noas
tre pentru minunatul pri
lej de a ne cunoaște for
țele. pentru experiența 
dobîndită și pentru mi
nunatele condiții în care 
ne-au primit".

Emoționați, fericiți, e- 
levii români premiați 
vorbeau în cuvinte calde 
despre preocupările și 
aspirațiile lor, despre re
cunoștința pe care o 
poartă dascălilor din șco
lile de unde provin, des
pre condițiile optime de 
viață și învățătură crea
te, dedicînd succesul lor 
marii sărbători a poporu
lui nostru, aniversării a 
65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Ro
mân. „Am început cu 
probleme de logică, de 
mic, dedicindu-mă apoi 
riguros studiului mate
maticii — spunea elevul 
Liviu Suciu. Particip 
pentru prima dată la un 
concurs internațional și 
sint bucuros că am reu
șit să obțin punctajul 
maxim, că, alături de co
legii mei din echipa

României ne-am atins 
țelul propus, că am legat 
prietenii noi, că ne în
toarcem acasă nu numai 
cu un premiu, ci și cu 
multă experiență în do
meniul pe care il iubim". 
„Matematica reprezintă 
un lucru foarte impor
tant în viața mea, adău
ga Mihai Ciucu. Ea imi 
aduce o mare doză de 
precizie și o anumită fi
nețe in percepția realită
ții". Sint cîteva din gîn- 
durile frumoase pe care 
elevii noștri, cercetăto
rii, inginerii, profesorii 
de miine, ni le destăi- 
nuiau. Să le urăm succes 
în confruntarea urmă
toare, apropiata Olimpia
dă internațională !

...Nu înainte de a a- 
dăuga că la Plovdiv, in 
R.P. Bulgaria, la prima 
ediție a Olimpiadei bal
canice de fizică, elevii 
români au obținut două 
premii I — Zoltan Gagy 
Palfy de la Liceul „I. Sla
vici" din Arad și George 
Ciprian Necula de la Li
ceul „Gh. Șincai" Baia 
Mare — trei premii II
— Radu Iorgulescu, Li
ceul „Nicolae Bălcescu"
— București, Bogdan 
Hoancă, Liceul „Mihai 
Viteazul" — București, 
Traian Necula, Liceul 
„Nicolae Bălcescu" — 
Craiova — și cinci pre
mii speciale ale juriului, 
acordate primilor doi 
menționați pentru nivelul 
deosebit al rezolvărilor 
date problemelor din 
concurs.
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Producție fizică 
peste prevederi

Angajați cu toate forțele în 
ampla întrecere socialistă ce se 
desfășoară pentru îndeplinirea pla
nului pe 1986 și a programului su
plimentar de producție industrială, 
siderurgiștii buzoieni de la între
prinderea de sîrmă și produse din 
sirmă înregistrează noi și impor
tante succese. Astfel, în perioada 
care a trecut din acest an, aici au 
fost realizate și livrate economiei 
naționale, peste prevederi, 3 500 
tone laminate finite pline din oțel, 
2 900 tone plase sudate și peste 
6 000 tone de sîrmă pentru con
strucții. Demn de menționat este 
faptul că, față de aceeași perioadă 
a anului trecut, producția marfă 
industrială a sporit cu 325 milioa
ne lei, iar în aprilie s-a realizat 
cea mai mare producție din în
treaga existență a acestei puternice 
unități muncitorești, care in luna 
septembrie va aniversa două de
cenii de la intrarea în funcțiune. 
(Slelian Chiper).

Sporuri substanțiale 
ale productivității 

muncii
Acționînd în spiritul sarcinilor 

formulate de secretarul general al 
partidului pentru îndeplinirea 
exemplară a planului in acest prim 
an al actualului cincinal, colecti
vele din industria bihoreană ob
țin rezultate deosebite în sporirea 
unui indicator de bază al eficien
ței economice' — productivitatea 
muncii. Prin perfecționarea și ex
tinderea unor tehnologii de fa
bricație de mare randament, prin 
folosirea judicioasă a capacităților 
de producție și a timpului de 
lucru, în perioada care a trecut 
din anul în curs, acest indicator a 
cunoscut un spor de 1 044 lei ps 
fiecare lucrător. Această creștere 
a permis industriei județului Bihor 
să livreze în plus față de sarcinile 
de plan însemnate cantități de 
produse utile economiei naționale. 
Cele mai bune rezultate le-au ob

Forța rațiunii vremea
(Urmare din pag. I)
nu ne-am simțit nici
odată ; dovadă că toți 
cei ce au încercat , să 
ne răpească libertatea 
s-au izbit ca de un zid 
de netrecut de hotări- 
rea unui întreg popor, 
totdeauna, de-a muri 
dacă trebuie, dar de-a 
nu accepta sclavia. în 
același timp, cei ce 
cunosc poporul român 
trebuie să știe că nici 
măcar in diferendele 
personale mărunte, 
inerente, nu recurge la 
soluția sălbatică a for
ței. a 'brutalității. 
Această vocație izvo- 
rită dintr-o lungă si 
adeseori tragică isto
rie. dar de asemenea 
si prin permanenta 
unor trăsături morale, 
formate intr-un per
manent contact cu o 
natură armonioasă, de 
o rară si unică fru
musețe. a căpătat in 
anii noștri, cu deose
bire în ultimii două
zeci. prin activitatea 
neobosită a președinte
lui Republicii, tovară
șul Nicolae Ceausescu, 
valorile pozitive ale 
unei doctrine politice.

„Concepția" conform 
căreia soarta omeni
rii este determinată in 
exclusivitate de jocul 
de interese (atit de 
schimbător, atit de 
labil) al marilor pu
teri a făcut ca de două 
ori in decursul unui 
secol omenirea, dar in 
special Europa, să fie 
pustiită de războaie 
mondiale. Suferințele 
cele mai grele, sacri
ficiile cele mai amare 
au revenit țărilor mici, 
acelea care — pe har
ta intereselor imperia
liste — aveau rolul de 
pioni, buni să fie sa
crificați oricind si ori
cum. Ideca cardinală 
din doctrina de pace a 
României socialiste •— 
idee care începe să 
devină o forță mate
rială, pe măsură ce 
factorii interesați de
vin tot mai constienti 
de acest adevăr — este 
că numai o egalitate 
deplină, necondiționa
tă de numărul instru
mentelor de distrugere 
în masă — stocate in 

arsenale subpămintene 
sau astrale — poate 
asigura acestei chi
nuite planete pacea pe 
care o reclamă o isto
rie plină de atitea 
evenimente singeroa- 
se. Iată de ce este ne
cesar ca sinistrul pre
cept al lui Bismark 
,.der Macht gehț der 
Recht vor" — forța 
primează dreptul — 
să fie înlocuit cu prin
cipiile initiate, promo
vate, afirmate in toate 
împrejurările (unele 
dintre ele nu întru to
tul prielnice) de că
tre secretarul general 
al partidului nostru, 
principii care asigură 
primatul rațiunii si în
crederii umaniste in 
puterea omului de-a 
soluționa prin mijloace 
umane conflicte, con
tradicții sau uneori — 
de ce să n-o recunoaș
tem ? sint lucruri vi
zibile — vanități si or
golii. * care ar fi ri
dicole dacă nu s-ar 
sprijini pe un arsenal 
capabil nu numai să 
distrugă orice urmă 
de viată pe această 
planetă, dar. după toa
te probabilitățile, să 
producă grave si incal
culabile perturbări in 
ordinea cosmică.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică): Comedie de modă veche — 
18,30; (sala Atelier): Ifigenia — 19; 
(Ia clubul I.C.T.B.): loneștii — 14,30
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român): „Comori 
camerale**. Dan Grigore. Trio Ro
mantica*4 (George Dima — vioară. 
Ștefan Gheorghiu — violă, Constan
tin Gheorghe Holban — violoncel), 
Fernando Grillo (Italia) — contrabas 
—- 19; (sala Studio); Bicentenar We
ber. Ion Nedelciu — clarinet, Lilia
na Nedelciu — pian și cvartetul „Se- 
rioso** — 17,30.
• Opera Română (13 18 57): Tosca 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11): 
Voievodul țiganilor — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Se
cretul familiei Posket — 18,30; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44): Intr-un 
parc pe o bancă — 18,30.
• Teatrul Mic (14 70 81): Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Le
wis și Alice — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60): Cap
cană pentru un bărbat singur — 19.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (59 31 03, 
sala Magheru): Karamazovil — 18.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34): Cursa de Vlena — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78): Tempo, 
tempo., și ceai — 19.
• Ansamblul „Rapsodia Română 
(13 13 00) ; Cîntă, ciocîrlie ! — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Toate pînzele sus •— 9; Vrăjitorul din 
Oz — 15.
• Teatrul „Țăndărică* (sala Victo
ria, 15 23 77) ; Aventurile lui Plum- 
Plum — 10; Guliver în țara pă
pușilor — 15; sala Cosmonauților, 
11 12 04): Trei iezi cucuieți — 15.
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova 18,30.

Există „teoreticieni" 
care susțin că — cu 
toate premisele ame
nințătoare. momentele 
de criză mai mult sau 
mai puțin deschisă — 
pacea a fost menținu
tă in ultimii 40 de ani 
tocmai datorită aces
tui „echilibru al tero
rii", acestei curse a 
înarmărilor care, secă- 
tuind resurse uriașe, 
mentinindu-se intr-o 
escaladă ce îmbracă 
forme nebunești, nu 
permite nici unuia din
tre marii protagoniști 
să obțină o superiori
tate care l-ar putea 
îndemna la o aventură 
mondială. Un accident 
(posibil oricind si ori
unde) intervenit la o 
centrală atomică a 
spulberat deodată, 
fără putință de echi
voc si de tăgadă, șu
brezenia. ca să nu zic 
anormalitatea, unor 
astfel de teorii. Fiind 
direct implicați, reali-

ținut minerii de la Voivozi, ener- 
geticienii orădeni, întreprinderea de 
alumină, Combinatul . pentru pre
lucrarea lemnului, întreprinderea 
de subansamble pentru mijloace 
de transport Oradea, Refractar 
Aleșd, întreprinderea de sticlărie 
Pădurea Neagră. (loan Baza).

Dezvoltarea 
transportului urban

După punerea în funcțiune a li
niei de troleibuz Mănăștur —Com
binatul de utilaj greu, pe o lun
gime de 13,5 kilometri, în muni
cipiul Cluj-Napoca s-a realizat -și 
dat în exploatare, înainte de ter
men, noua linie de troleibuz pe 
traseul Piața Mihai Viteazul — Ae
roport. Pe lingă transportul de că
lători, pe această linie se va e- 
fectua, cu vagoane speciale, și 
transportul de mărfuri de la de
pozitele întreprinderilor comercia
le spre magazinele din zona cen
trală a municipiului. In prezent, se 
lucrează la executarea primei linii 
duble de tramvai, cu o lungime de 
peste 13 kilometri, care va asigu
ra legătura între cartierul Mă
năștur. zona centrală și platfor
ma industrială Someș-Nord. In pe
rioada următoare, se vor mai con
strui alte linii de troleibuz țntre 
noile cartiere de locuințe, zona 
centrală și platformele industriale 
și se va dezvolta, totodată, trans
portul cu autobuze pe traseele 
principale ale municipiului. (Marin 
Oprea).

S-a dat în folosință 
un complex turistic

Pe traseul Hațeg — Caransebeș 
a fost dat în folosință noul com
plex turistic „Sarmizegetusa" a- 
flat în localitatea cu același nume 
de rezonanță în istoria patriei 
noastre. Dotat cu toate condițiile 
asigurării unor condiții confortabi
le de cazare, noul complex turis
tic asigură servicii de calitate tu
turor celor care vizitează aceste 
locuri de rară frumusețe. (Sabin 
Cerbu).

zînd că aerul, apa. ali
mentul cel mai banal, 
pămlntul pe care căl
căm pot deveni din
tr-o dată elemente uci
gașe. sintem obligati 
să înțelegem că pacea 
nu se poate clădi pe 
vulcanul nuclear ca- 
re-l constituie acu
mularea (inmulfin- 
du-se bezmetic, ca un 
cancer imens) de arme 
de ucidere in masă, 
oricind — si. ele. ori 
mai ales ele ! — la 
cheremul unui acci
dent. al unui hazard, 
al unei demente, al 
uneia din vanitățile de 
care vorbeam !

în lumina acestei 
recente intimplări ne
fericite. care pune in 
discuție atit de multe 
prejudecăți ce mai 
dăinuie în această 
epocă a computerelor, 
a comunicațiilor nein- 
grădiblle. a răspunde
rilor grave pentru 
soarta tuturor oame
nilor de pe acest pă
mânt. îndemnurile pli
ne de înțelepciune, 
apelul plin de încre
dere în forța rațiunii, 
pe care tovarășul 
Nicolae Ceausescu le-a 
adresat cu ocazia ani
versării a 65 de ani 
de la făurirea Parti
dului Comunist Ro
mân — care, intre al
tele. a militat întot
deauna. si cu precăde
re de la Congresul al 
IX-lea. pentru eradi
carea războaielor, ca 
mijloc de „soluționa
re" a diferendelor, 
probabil încă inevita
bile — capătă o prea- 
nantă deosebită, se 
constituie intr-o co
municare directă, a 
mintii si a sufletului, 
cu fiecare om demn de 
acest nume, cu fieca
re om pentru care 
zlmbetul copilului, cu
rățenia apei, puritatea 
norilor ce se alungă 
pe cerul senin al pri
măverii. sensul si re
zultatul muncii sale, 
sentimentul de soli
daritate umană sint 
valori unice, care tre
buie să se împlinească 
în eternul, gloriosul 
dar si dramaticul mers 
al omenirii spre mai 
bine.

Mașina de gătit cu numărul 10 000 000

Colectivul întreprinderii ..23 Au
gust" din Satu Mare a realizat, de 
la inccputul anului și pinâ in pre
zent. în plus față de sarcinile de 
plan, numeroase mașini de gătit 
cu gaze. In aceste zile a ieșit de pe 
banda de montai mașina de gătit 
cu gaze cu numărul 10.000 000. Este 
vorba de un nou model de mașină, 
dotată cu numeroase accesorii care

Volum sporit 
de materiale 
recuperabile

De la începutul anului pînă în 
prezent, întreprinderea pentru re
cuperarea și valorificarea materia
lelor refolosibile din județul Bo
toșani a cQlectat, peste prevede
rile de plan. 500 tone oțel, 480 tone 
fontă. 65 tone aluminiu și 100 tone 
cauciuc. Depășirea sarcinilor pla
nificate se datorează unei strînse 
colaborări între unitatea de profil 
cu asociațiile de locatari, comite
tele de cetățeni, precum și cu or
ganizațiile de masă și obștești, care 
au inițiat și desfășurat susținute 
acțiuni în vederea strîngerii, sor
tării și depozitării materialelor re
folosibile. (Silvestri Ailenei).

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 14 mai, ora 
20 — 17 mai, ora 20. în țară : Vremea 
va fi caldă în cea mai mare parte a 
intervalului. Cerul va fi variabil cu 
înnorări mai accentuate în ultima zi 
în nordul și vestul teritoriului. Vor că
dea ploi răzlețe în prima parte a in
tervalului în cursul după-amiezelor, 
apoi ele vor deveni locale în regiuni
le nordice, avînd și caracter de aver

cinema
• Noi, cei din linia lntîi : PATRIA
(11 86 25) — 8; 12,30; 16.30; 19,30.
BUCUREȘTI (13 61 54) — 9; 12,30;
15,45; 19. FAVORIT (45 31 70) — 9;
12,15; 15,30; 18,30.
• Al patrulea gard, lingă debarca
der : SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19. GRI VIȚA '(17 08 58) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19. MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19. GLORIA (47 46 75)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Comuniștii — eroii luptei pentru 
eliberare socială și națională. Orașul 
văzut de sus (STUDIO) (59 53 15) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19.30.
6 Clipa de răgaz : LIRA (31 71 71) — 
15; 17; 19. FERENTARI (80 49 85) - 
15; 17; 19.
• Colierul de turcoaze : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17-; 19.
• Ciuleandra : POPULAR (35 15 17) — 
15; 17; 19.
• Din prea multă dragoste : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19.
• Profetul, aurul și ardelenii : FLA- 
CARA (20 33 40) — 15: 17; 19.
• Căpitanul Florian : FESTIVAL 
(15 63 84) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Grăbește-te încet : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vise șl fantezie : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Pe aripile vîntuluî : LUCEAFĂ
RUL : (15 87 67) — 8,30; 12; 15,45;
19,30.
• Program special pentru copii — 
9; 11; 13: 17. Operațiunea „cutia vio
rii**  — 15; 19 : DOINA (16 35 38).
• Raidul vărgat : DACIA (50 35 94) — 
9: 11; 13; 15; 17; 19.
• Cîteva zile din viața lui Oblomov : 
UNION (13 49 04) — 9; 12; 15; 18.
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL, (16 29 17) — 8.30; 10,45; 13; 
15,15; 17,30; 19,45.
• Asociatul : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Șeherezada : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Lupii albi : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 17: 19. COSMOS
(27 54 95) 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vraciul : FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 12; 16; 19.
• Despărțire temporară : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12,15; 15,30; 18,30. VOL

le îmbogățesc performantele func
ționale in condițiile unui consum 
redus de combustibil si a unui grad 
superior de valorificare si econo
misire a metalului. Competitivita
tea sporită a mașinilor de gătit 
sătmărene a determinat si o creș
tere constantă a producției pentru 
export. (Octav Grumeza).

Un nou tip de locomotivă
La cunoscuta Întreprindere cra- 

loveană „Electro.putere“ a fost 
asimilat în fabricație un nou tip de 
locomotivă concepută de către 
specialiștii Institutului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru mașini, transformatoare și 
aparataj electric Craiova. Noul tip 
de locomotivă, destinată operațiilor 
de manevră în cocserii. ce înlo
cuiește importul, are o putere de 
180 CP. și este dotată cu motoare 
asincrone capabile să asigure vi
teze variabile. în funcție de zona 
de lucru. Realizarea acestui nou 
produs coincide cu livrarea, de că
tre colectivul fabricii de profil al 
întreprinderii, a locomotivei cu 
numărul 3 350 realizată aici de la 
începerea fabricației. (Nicolae 
Băbălău).

se și se vor produce frecvente descăr
cări electrice. Vîntul va prezenta In
tensificări de scurtă durată din secto
rul nord-vest în ultimele zile. Tempe
raturile maxime vor scădea ușor în 
ultima zi și în nord-vestul țării, fiind 
cuprinse în general între 20 și 30 de 
grade, iar cele minime între 7 și 17 
grade. La București: Vreme caldă, cu 
cerul variabil mai mult senin la în
ceput. Spre sfîrșitul intervalului condi
ții de ploaie de scurtă durată și descăr
cări electrice, iar vîntul se va intensi
fica din sector vestic. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse îpțre 20 și 29 
de grade, iar minimele Intre M ®i n 
grade. • ' ? •* *'  • ** -

GA (79 71 26) — 9; 12; 15; 18,15. CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 12; 15; 18,15.
• Cobra se Întoarce : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• Superman : PACEA (71 30 85) —
15 ; 18.
• Ultimul mohican : MUNCA
(21 50 97) — 15 ; 17 ; 19.

teatre

Tehnologii moderne în construcția 
de autovehicule

Din întreprinderile industriale 
și centrele de cercetări din Mosco
va și Leningrad, Kiev și Novo
sibirsk, din toate zonele țării, 
mijloacele de informare in masă 
sovietice transmit vești despre re
zultatele de seamă obținute de co
lectivele de oameni ai muncii pe 
linia înfăptuirii hotărîrilor recentu
lui Congres al XXVII-lea al 
P.C.U.S., care a trasat ca obiectiv 
fundamental în actuala etapă in
tensificarea dezvoltării economiei, 
prin legarea mai strinsă a științei 
cu practica și aplicarea operativă 
și pe scară largă a rezultatelor cu
ceririlor tehnico-științifice în pro
ducție.

în acest sens, ziarul „PRAVDA" 
Informează că de pe banda de 
montaj a cunoscutei uzine de au
tovehicule „ZIL“, din Moscova, a 
ieșit un prim lot de autocamioa
ne care Incorporează perfecționări 
constructive de ultimă oră. Teh
nologia laserilor. ca si metode
le de mare eficiență ale meta
lurgiei pulberilor se numără 
printre noutățile cele mai recente 
aplicate aici. Ca rezultat al conlu

Numeroase ramuri ale industriei sovietice — între care construcțiile de 
mașini, de automobile, de nave și tractoare - beneficiara de produc
ția combinatului siderurgic din Lipețk, aflat intr-un ampiu proces da 
modernizare. Fotografia, difuzată de agenția de presă „Novosti", înfă

țișează pupitrul de comandă al noului laminor al combinatului

R.P. MONGOLA:
Energie pentru

Potrivit specialiștilor . din Ulan- 
Bator, 300 de zile pe an Mongolia 
beneficiază de cer senin, soarele
scăldindu-i teritoriul timp de
2 600—3 000 de ore pe an. Tocmai 
de la această situație favorabilă se 
pornește în efortul de a soluționa 
unele probleme privind satisfacerea 
nevoilor de energie. Avindu-se în 

. vedere. dbnșjtatea scăzută a popu
lației si întinderile imense ale tării, 

"să 'Considera că ar fi ncratibhală 
conectarea tuturor localităților la un 
sistem energetic național. Pe de altă 
parte, satisfacerea necesarului de 
energie al satelor și cătunelor prin 
folosirea unor surse auxiliare de 
energie, cum sint cea solară, eolia
nă și a apelor termale, ar permite 
economisirea a 15—20 de milioane 
de tone de combustibil convențio
nal pe an.

In acest domeniu, specialiștii

INSUFLEȚITOR ÎNDEMN
(Urmare din pag. I)
ridica nivelul general al sportului 
românesc la nivelul construcției ge
nerale a socialismului in patria noas
tră. Să facem în așa fel incit lotu
rile sportive, din toate domeniile, să 
se prezinte in competițiile interna
ționale cu o temeinică pregătire, cu 
hotărirca fermă de a reprezenta cit 
mai demn culorile tricolore româ
nești".

Hotărirea fermă de a reprezenta 
cit mai demn culorile patriei. în toa
te sporturile, la competițiile inter
naționale. trebuie să tie un țel per
manent al tuturor unităților sporti
ve. al federațiilor, al conducerii 
mișcării sportive naționale. La 
handbal, rugbi, volei, ca și in cele
lalte sporturi pe echipe, Ia gimnas
tică. atletism, natație, deci in toa
te sporturile individuale și colective, 
să se dezvolte larg spiritul de emu
lație între unități și sportivi, să do
rească fiecare' cu maximă ardoare

FOTBAL : Meciurile din sferturile de finală ale „Cupei 
României

Amintim că astăzi, de la ora 17, 
vor avea loc, pe terenuri neutre, 
trei dintre partidele din sferturile 
de finală ale „Cupei României". La. 
Pitești, se va juca una dintre par
tidele cele mai atractive din fotba
lul nostru, Dinamo București — Uni
versitatea Craiova : la Rimnicu Să
rat, Oțelul Galați — Victoria Bucu
rești, iar la Alba Iulia, Jiul Petro
șani — Chimia Rimnicu Vîlcea. In 
caz de egalitate după 90 de minute, 
se vor juca două reprize de prelun
giri a cite 15. minute. Dacă egalita
tea va persista și după prelungiri. 

crării strinse dintre specialiștii 
uzinei si cercetători de la Acade
mia de științe a U.R.S.S. și Univer
sitatea de stat din Moscova, a fost 
introdusă metoda de tratament ter
mic al pieselor cu ajutorul laserilor. 
în prezent. în întreprindere, alături 
de mașini-unelte clasice de prelu
crare a metalelor' pot fi văzute si 
generatoare de optică cuantică, in
tegrate fluxului productiv.

Pe de altă parte, un lot de auto
trenuri de mare tonaj „Maz-6 422“ 
a părăsit hala de montaj a Fabricii 
de autocamioane din Minsk. Mo
mentul marchează debutul produc
ției în serie a acestor noi mijloace 
de transport rutier, care imblnă vi
teza ridicată și înalta productivita
te. Un autotren „Maz-6 422“ poate 
transporta pînă la 35 tone de dife
rite bunuri, autonomia sa fiind de 
1 000 kilometri. Un sistem electronic 
permite urmărirea, fără dificultăți, 
a funcționării principalelor agrega
te și mecanisme ale autotrenului, ca 
și alegerea regimului optim de de
plasare, „Maz-6 422“ fiind destinat 
transporturilor interurbane.

micile localități
mongoli au si obținut anumite 
realizări. Experimentarea primului 
punct energetic solar pentru ex
tragerea apei din pînzele freatice 
— in sudul Podișului Gobi — a 
arătat că pe această cale pot fi a- 
dănate sute de mii de animale. In 
aceeași zonă, motoare simple Si 
ușor de exploatat, acționate de vînt. 

'.asigură*  lumină pentru locuințe si 
•unele obiective economice. Energia 

’ ’solară este folosită si pentru iri
garea si producerea unor substan
țe si vitamine cu prețioase proprie
tăți nutritive pentru animale.

Specialiștii de la Institutul de 
fizică și tehnică din Ulan-Bator 
și-au propus să realizeze o garnitu
ră completă de instalații casnice pe 
bază de energie solară, care vor 
aduce schimbări calitative in viața 
crescătorilor de animale.

gloria pentru culorile noastre, o glo
rie sportivă similară cu aceea do- 
bindită astăzi de fotbaliștii de la 
„Steaua".

In rîndurile minunatului nostru 
tineret există un mare număr de 
talente, există un fundament orga
nizatoric foarte solid și condițiile 
cele mai propice pentru afirmarea 
acestor talente. Pilda fotbaliștilor de 
la „Steaua" vorbește cum nu se 
poate mai limpede despre ceea ce 
pot înfăptui talentații noștri tineri 
atunci cînd se lucrează cu abnega
ție și pricepere pentru obținerea re
zultatelor de răsunet mondial.

In spirit de ordine, disciplină și 
maximă exigență, mișcarea noastră 
sportivă națională este datoare să 
mobilizeze marile resurse ale tine
retului, Întregul potențial de talen
te, răspunzind astfel cu entuziasm 
patriotic fierbinte chemării partidu
lui la noi victorii de prestigiu în 
toate domeniile sportive.

atunci se vor executa de-acum obiș
nuitele serii de lovituri de la 11 
metri.

Joi. Ia marele stadion „23 August" 
din Capitală, cu prilejul celui de-al 
patrulea meci din sferturile de fi
nală ale „Cupei României", va avea 
loc reîntîlnirea publicului bucureș- 
tean cu marea noastră performeră 
Steaua, proaspăta ciștigătoare a 
prestigioasei „Cupe a campionilor 
europeni" !.

Partida Steaua—Progresul Vulcan 
va începe la ora 17.

R.P. CHINEZĂ :

Proiecte 
de valorificare 
a potențialului 

energetic
în cadrul preocupărilor pentru 

îndeplinirea obiectivelor stabilite de 
partid privind dezvoltarea puterni
că a forțelor de producție și moder
nizarea generală a vieții economico- 
sociale. o atenție deosebită se acor
dă sporirii potențialului energetic 
al R. P. Chineze. Ample perspecti
ve oferă in acest sens fluviul 
'Yangtze, in lungime de 6 300 de ki
lometri. Coborind din munți, de la 
înălțimi de peste 5 400 metri, flu
viul. inclusiv afluenții săi. are o 
forță de 268 milioane kW, ceea ce 
reprezintă 40 la sută din întregul 
potențial hidroenergetic al țării.

în anii puterii populare, pe flu
viu au fost construite citeva hidro
centrale. mai importantă fiind cea 
de la Gezhouba. care va avea, in 
final, o capacitate de 2 710 MW. Dar 
în zonele centrale si de est. care 
sint scăldate de apele fluviului, se 
află numeroase întreprinderi indus
triale si unităti agricole, mari con
sumatoare de energie. Tocmai a- 
ceastă situație a determinat trece
rea la valorificarea amplă si cit mai 
grabnică a uriașului potential ener
getic al fluviului Yangtze. Au fost 
elaborate trei proiecte principale, 
cel mai important prevăzind reali
zarea. in mai multe etape, a unor 
instalații hidrotehnice la Sanaxia, 
in zona „celor trei defileuri". Ele 
vor produce adevărate fluvii de 
electricitate ce va fi transmisă spre 
cele mal mari centre industriale din 
țară.

R.P. UNGARĂ:

Program 
pentru aplicarea 
tehnicii avansate

Asociația de electrotehnică din 
Ungaria a elaborat un program cu 
privire la sprijinirea introducerii, 
în acest an. a tehnologiei moderne 
în sistemul energetic, incepînd cu 
construirea centralelor electrice- și 
Dină la realizarea iluminatului put 
blic — scrie ziarul „NEPSZABAD- 
SÂG“. Cei 6 500 de specialiști, mem
bri ai asociației, organizați pe co
misii de specialitate, contribuie ac
tiv la elaborarea si realizarea pla
nurilor de dezvoltare a întreprin
derilor de profil.

Potrivit programului elaborat, vor 
fi refăcute si modernizate Uzina 
electrică din Visonta. precum și 
termocentrala din Oroszlăny. O 
preocupare importantă constă în a- 
sigurarea utilării centralelor elec
trice numai cu mijloace tehnice au
tohtone. De asemenea, specialiștii 
antrenați în realizarea programu
lui caută soluții pentru moderni
zarea iluminatului public. Tot lor 
le revine sarcina de a moderniza 
alimentarea cu energie electrică a 
minelor la mare adîncime. Aceas
tă preocupare debutează cu reali
zarea planului de electrificare a 
trei întreprinderi miniere din ca
drul bazinului carbonifer Orosz
lăny.

/

BACĂU:

Mașini-unelte 
de mare complexitate 

tehnică
De pe banda de montaj a între

prinderii de mașini-unelte din Ba
cău au ieșit noi tipuri de mașini 
pentru prelucrarea metalelor prin 
așchiere. Printre acestea se numără 
Centrul de prelucrare cu sistem de 
paletare, cunoscut sub denumirea 
CPFH-500, o adevărată uzină mo
bilă de înaltă complexitate tehnică, 
mașinile de rectificat caje pentru 
laminoare, mașinile de frezat cu 
portal mobil, mașinile de cojit bare 
pentru industria metalurgică și al
tele. Toate sint mașini automate 
echipate cu comenzi electronice, cu 
o fiabilitate sporită și cu parametrii 
tehnico-funcționali Ia nivelul pro
duselor similare de pe piața inter
națională. La această dată se află 
în montaj și vor fi livrate curind 
beneficiarilor alte noi tipuri de ma
șini-unelte. Dacă în urmă cu un de
ceniu, la Bacău se realiza doar un 
singur tip de mașină pentru alezat 
și frezat, în ultimii trei ani au fost, 
asimilate și modernizate peste 100 
noi tipuri de mașini, la care gradul 
de valorificare a metalului a cres
cut de 4—5 ori față de mașinile 
standard. Mai mult de 75 lâ sută 
din producția acestui prim an al ac
tualului cincinal o reprezintă pro
dusele noi și modernizate. (Gheor- 
ghe Baltă, corespondentul „Scin- 
teii“).

bibi ORIZONTURILE CUNOAȘTERI»i -
! • „SUNWIND", O PROMITĂ-
[ TOARE SIMBIOZĂ ENERGETICĂ. 
’ Pentru a realiza o sursă de energie lo- 
ț cală, autonomă, destinată, în principal, 
i așezărilor omenești din zone izolate, spe- 
' cialiști ai firmei Ericoson, din Suedia, au 
i pus la punct o instalație care utilizează 
. atit energia soarelui, cit și pe cea a 
\ vintului. De fapt, „Sunwind" este un nou 
i sistem generator de energie deosebit de 
’ promițător, deoarece nu necesită nici un 
I fel de consum de electricitate și nici o 
i întreținere deosebită, cu excepția unei
* revizii anuale. „Sunwind" constă din pa- 
i nouri de celule solare și un generator 
’ eolian instalate pe un stilp înalt. La sol, 
1 într-o carcasă din material plastic, este 
i montat echipamentul de control, care
* funcționează pe bază de baterii. Se apre- 
( ciază că sistemul „Sunwind" este capabil 
i să genereze o putere de 500 wați în curent 
) continuu, la tensiunea de 24 sau 48 volți. 
( Generatorul eolian este o turbină cu 
1 ax vertical ce funcționează Indiferent din 

ce direcție bate vîntul. Turbina începe să 
genereze electricitate in momentul în 
care vintul atinge o viteză de trei metri 
pe secundă, continuînd să producă energie 
electrică pină la viteze ale vintului de 50 
metri pe secundă. Sistemul a fost proiec
tat astfel incit celulele solare montate la 
înălțime, pe stilp, să poată fi conectate 
direct la bateriile aflate la sol.

Specialiștii suedezi apreciază că noul 
sistem generator de energie se recomandă 
și pentru stațiile de radiorelee, deci nu 
numai pentru furnizarea energiei necesa
re unor mici localități rurale Izolate, fără 
acces la liniile principale de alimentare 
cu energie electrică.

• CU CALITĂȚILE TITANULUI. 
Singurul inconvenient pe care 11 prezintă 
acoperirile pe bază de titan, realizate 
pentru instalațiile ce funcționează in me
dii corosive — apă de mare, ape geoter- 
male, alte medii lichide conținind cloruri 
— este costul ridicat al acestui metal de
ficitar. Cercetători ai Institutului „Battelle 
Northwest", din S.U.A., au descoperit însă 

o soluție puțin costisitoare de acoperire 
cu proprietăți anticorosive comparabile cu 
ale titanului. Noua acoperire are aspect 
sticlos și este realizată din oțel inoxidabil. 
Calitățile sale deosebite se datorează struc
turii speciale. La realizarea acoperirii, miș
carea atomilor este „înghețată" atit de 
rapid, îneît ei nu au timpul să se alinieze, 
pentru a forma cristale. Metalul este con
densat, pe suprafețele tratate, cu o vi
teză extrem de mare, căpătînd astfel o 
structură moleculară asemănătoare cu a 
sticlei. Structura sticloasă asigură acope
ririi o deosebită stabilitate electrochimică, 
proprietate pe care și-o păstrează și la 
temperaturi foarte ridicate. De notat că 
noul tip de acoperire anticorosivă poate 
fi aplicat, în straturi de pînă la ci ți va mi
limetri grosime, practic, pe orice suprafață 
metalică, fie și cu forme complexe, prin 
pulverizare ori prin electrodepunere.

© FABRICI MODERNE DE 
COMPOST. Un excelent fertilizant 
pentru agricultură îl reprezintă compostul, 

îngrășămînt organic alcătuit din resturi 
menajere, nutrețuri alterate, alte deșeuri 
organice supuse unui proces de fermen
tație lentă. De altfel, într-o serie de țări 
ale lumii au fost realizate instalații de 
mare capacitate, cu ajutorul cărora restu
rile menajere, in loc să polueze mediul în
conjurător, sint transformate intr-un va
loros material fertilizant pentru agricul
tură. Anul viitor urmează să intre în 
funcțiune și în Polonia, la Radiowo, lingă 
Varșovia, și respectiv, la Katowice, două 
moderne instalații de fabricare a com
postului. O singură linie tehnologică are 
o capacitate de prelucrare de 120 de tone 
de resturi menajere în 24 de ore. Prin în
zestrarea, pînă în 1990, cu alte două linii 
tehnologice, fabrica din Radiowo va deveni 
una din cele mai mari de acest gen din 
Europa. De notat că aici se vor pre
lucra, în total, 134 mii tone de resturi 
menajere pe an.

• ARBORI NEINFLAMABILI ? 
Pentru a împiedica declanșarea și extin
derea incendiilor în păduri, un grup de 

cercetători din Franța au pus la punct un 
preparat sub formă de pulbere care, 
aplicat prin pulverizare pe arbori, ti face 
pe aceștia neinflamabili. Noul mijloc de 
protecție ce servește la prevenirea incen
diilor își păstrează eficacitatea timp destul 
de îndelungat, ceea ce permite ca zonele 
asupra cărora planează pericolul unor in
cendii, în perioadele de mare secetă, mai 
ales, să fie tratate din timp. Preparatul 
este ușor de manipulat deoarece se di
zolvă in apă, iar soluția obținută poate fi 
pulverizată fie de pe sol, fie din avion. 
Soluția se depune’ pe vegetație, alcătuind 
un strat de protecție durabilă și fără 
efecte nocive asupra plantelor și a ani
malelor.

Noul preparat a fost testat In sudul 
Franței, in Provence, unde se înregistrea
ză un mare număr de incendii forestiere 
spontane. O pădure a fost împărțită în 
parcele, pe fiecare parcelă s-a pulverizat 
o cantitate de 12 litri de soluție, respectiv 
120 grame de praf pe metrul pătrat. S-a 
putut constata că porțiunile de pădure 

netratate s-au aprins imediat și au ars 
integral, spre deosebire de zonele trata
te, unde nu s-au semnalat cazuri de in
cendii, iar arborii din aceste parcele nu 
s-au aprins nici măcar de la flăcările in
cendiului din apropiere.

• TRENURI FĂRĂ ROȚI. -Trans- 
rapid" este numele unui prototip de tren 
cu sustentație magnetică testat, in pre
zent, pe pistele experimentale din Ems- 
land, R.F.G. Rod al colaborării dintre 
mai multe firme vest-germane, acest 
nou tip de tren, care este in același timp 
rapid, silențios și stabil, îmbină avanta
jele vehiculelor convenționale terestre și 
aeriene. Realizatorii acestui mijloc de 
transport al viitorului depun eforturi pen
tru a-i spori viteza de deplasare, astfel 
incit cel tirziu in 1991 „Transrapid" să se 
deplaseze cu viteze atingind pină la 400 
km pe oră. Acest tren fără roți, care se 
bucură de aprecieri in S.U.A., urmează să 
asigure transportul a patru milioane de 
pasageri pe an, pe distanța de 370 de km 
dintre Los Angeles și Las Vegas.

*

**
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Schimb de mesaje 
intre președintele Nicnlae Ceausescu 

si primul ministru al Republicii Elene,
Andreas Papandreu

ATENA 13 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost trans
mise primului ministru al Republicii 
Elene, Andreas Papandreu, un me
saj de prietenie și cele mai bune 
urări de sănătate și succes în activi
tate, iar poporului elen, urări de 
progres și prosperitate.

Primul mirțistru elen a mulțumit 
cu cordialitate și a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sentimentele sale de prietenie și 
Înaltă considerație, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de noi succese în ac
tivitatea ce o desfășoară pentru dez
voltarea continuă a României, îm
preună cu expresia prețuirii sale 
deosebite pentru contribuția majoră 
pe care o aduce la cauza păcii, des
tinderii și colaborării în lume.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către primul mi
nistru al Republicii Elene a tova-

★
Tovarășul Ion Stoian a avut în

trevederi separate cu Manolis Gle- 
zos, președintele partidului Uniunea 
Democratică de Stingă — E.D.A., cu 
Nicos Caludis, membru al Biroului 
Politic, și Orestis Kolozof, membru 
supleant al Biroului Politic, Akis 
Tsohadzopoulos, ministru pe lingă 
primul ministru, membru al Birou
lui Executiv al C.C. al Miș
cării Socialiste Panelene (PASOK), 
care au transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, sentimentele lor de înalt 
respect și cele mai bune urări, au 
exprimat hotărîrea partidelor lor de 
a contribui la dezvoltarea relațiilor 
româno-elene, de a conlucra strîns 
în acțiunile îndreptate spre con
solidarea păcii, destinderii și colabo
rării în Balcani, în Europa și în 
întreaga lume.

în cursul zilei de marți, tovarășul 
Ion Stoian s-a îhtîlnit cu Constantin 
Mitsotakis, președintele partidului 
Noua Democrație, căruia i-a adresat 
un salut călduros din partea tovară-

rășuiul Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

în cursul primirii s-a făcut un 
schimb de păreri eu privire la dez
voltarea pe multiple planuri a re
lațiilor româno-elene, precum și in 
legătură cu unele probleme ale vie
ții internaționale actuale.

Primul ministru elen, Andreas 
Papandreu, a exprimat hotărirea sa 
și a guvernului elen de a acționa 
in continuare pentru dezvoltarea re
lațiilor bilaterale și a conlucrării pe 
plan internațional între cele două 
state, în interesul popoarelor român 
și elen, al cauzei păcii, colaborării 
și securității în Balcani, în Europa 
și în Întreaga lume. A fost expri
mată hotărîrea de a se intensifica 
acțiunile comune pentru oprirea 
cursei înarmărilor și prevenirea unei 
catastrofe nucleare, pentru reluarea 
și consolidarea politicii de indepen
dență, pace, destindere și largă co
laborare internațională.

★
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

Mulțumind pentru salutul a- 
dresat. Constantin Mitsotakis a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu expresia înaltei 
sale 'Considerații și stime, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate 
și succese în activitatea neobosită 
pusă în slujba păcii, dezarmării, 
creării unui climat de destindere și 
largă colaborare internațională.

în cadrul întîlnirii s-a exprimat 
dorința comună de a se dezvolta re
lațiile între cele două partide, aceas
ta corespunzînd intereselor celor 
două țări și popoare prietene.

★

în cadrul unei întîlniri a tovară
șului Ion Stoian cu oameni de afa
ceri eleni, cu reprezentanți ai unor 
firme comerciale au fost examina
te căile de dinamizare și amplifi
care a relațiilor economice și teh- 
nico-științifice dintre România și 
Grecia.

Noi succese ale luptătorilor 
pentru independența Namibiei

HARARE 13 (Agerpres). — Luptă
torii S.W.A.P.O. (Organizația Po
porului din Africa de Sud-Vest) au 
scos din luptă în ultima săptămînă 
132 de militari ai armatei de ocu
pație sud-africane din Namibia, re
levă un comunicat al organizației, 
dat publicității la Harare.

Documentul menționează că Arma
ta Populară de Eliberare a S.W.A.P.O. 
(P.L.A.N.) și-a intensificat acțiunile 
împotriva forțelbr de ocupație sud- 
africane din Namibia, doborînd două 
avioane de transport de tipul DC-3, 
distrugînd 25 de vehicule și scoțînd 
din uz 77 de posturi telefonice. Tot
odată. au fost atacate trei baze mi
litare, prilej cu care au fost captu
rate cantități importante de arme, 
muniții și echipamente militare.

S.W.A.P.O. precizează, de aseme
nea, că acțiunile armate au fost în
soțite de o intensificare a muncii po
litice vizînd mobilizarea maselor 
largi populare din Namibia împotri
va trupelor sud-africane de ocupa
ție.

PRAIA 13 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Praia, Sivino da 
Luiz. ministrul de externe al Repu
blicii Capului Verde, a subliniat , că 
acordarea imediată a independenței 
Namibiei constituie una din condi
țiile indispensabile pentru instaura
rea păcii în sudul Africii. El a con
damnat ajutoarele acordate de S.U.A. 
și țările occidentale grupărilor con
trarevoluționare africane și guver
nului rasist de la Pretoria.

Conflictul dintre Irak și Iran
BAGDAD 13 (Agerpres). — Avioa

ne militare irakiene au bombardat 
luni terminalul petrolier de pe insu
la Kharg și un „obiectiv naval" si
tuat in apropierea coastelor iranie
ne, a declarat un purtător de cuvint 
militar, citat de agenția I.N.A. Tot
odată, trupele irakiene au respins un 
contraatac în sectorul Maisan, pro- 
vocînd serioase pierderi inamicului 
in forță umană și tehnică de luptă, 
în luptele din ultimele zile din acest 
sector au fost uciși aproximativ 500 
de soldați iranieni, precizează I.N.A.

TEHERAN 13 (Agerpres). — Lup
te intense s-au înregistrat în ultime
le zile în zonele centrale și de sud 
ale frontului iraniano-irakian. unde 
trupele iraniene au respins trei a- 
tacuri inamice, informează agențiile 
internaționale de presă, citind agen
ția I.R.N.A. Potrivit postului de radio 
Teheran, artileria iraniană a bom
bardat orașul port irakian Umm 
Qasr din peninsula Faw. Sute de 
soldați irakieni au fost uciși sau ră
niți în cursul luptelor de la Bejelliya 
și Zobeidat, de pe frontul de sud, 
adaugă radio Teheran, citat de agen
ția Reuter.

Manifestări consacrate împlinirii 
a 65 de ani de la făurirea P.C.R.

împlinirea a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român 
.continuă să fie reflectată peste hotare.

PARIS 13 (Agerpres). — In locali
tatea Saintes (departamentul Cha- 
rente Maritime) din Franța s-a des
chis o săptămină culturală româ
nească dedicată celei de-a 65-a ani
versări a făuririi Partidului Comu
nist Român.

Organizată sub auspiciile munici
palității din Saintes și ale Asociației 
cluburilor U.N.E.S.C.O., săptămînă a 
debutat cu vernisajul unei bogate 
expoziții de carte românească. La 
loc de frunte se află operele- to
varășului Nicolae Ceaușescu, ediții 
în limbile română și franceză, pre
cum și volume ale unor publiciști 
francezi dedicate operei și personali
tății șefului statului român.

Cu același prilej, a fost vernisată 
expoziția documentară de fotografii 
„Imagini ale României contempo
rane".

A fost organizată o întâlnire in ca
drul căreia a fost prezentată o ex
punere despre țara noastră, urmată 
de filmul documentar „România, 
imagini contemporane". Concomi
tent, în localitatea învecinată La 
Gemozac a fost inaugurată expozi
ția „România turistică".

Manifestările din cadrul sâptă- 
minii românești de la Saintes și lo
calitățile Învecinate vor mai cuprin
de conferințe despre dezvoltarea 
României contemporane, proiecții de 
filme artistice, documentare și dia
pozitive. precum și audiții de mu
zică românească.

în același timp, la Universita
tea Jean Moulin din Lyon a

avut loc o seară culturală româ
nească. A luat parte un număr mare 
de studenți și cadre didactice.

Au fost evocate marile progrese 
obținute de poporul român in dez
voltarea economică și socială, rele- 
vindu-se îndeosebi realizările remar
cabile obținute in ultimele două de
cenii.

PRAGA 13 (Agerpres). — La sec
țiile de limbă și literatură română 
din cadrul universităților din Praga 
și Bratislava au fost organizate ex
poziții documentare de fotografii 
consacrate acestui important eveni
ment din istoria poporului român.

Cu același prilej, au fost prezen
tate aspecte din luptele eroice ale 
clasei muncitoare, ale poporului ro
mân, evidențiindu-se importanta 
evenimentului de la 8 Mai 1921 și 
marile realizări din anii socialismu
lui obținute de poporul român, sub 
conducerea partidului său comunist.

LUANDA 13 (Agerpres). — Im
portanța actului istoric de la 8 Mai 
1921 a fost amplu reflectată în ca
drul unei manifestări ce a avut loc 
la centru] de presă ..Anibal de Melo" 
din Luanda. Au fost înfățișate, de 
asemenea, aspecte ale marilor reali
zări obținute de poporul român in 
edificarea socialismului m patria 
noastră. Au luat parte reprezentanți 
ai presei angoleze și străine, ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, di
ploma ți.

SITUAȚIA 
DIN LIBAN

BEIRUT 13 (Agerpres). — In timp 
ce starea de tensiune s-a menținut 
în principalele focare de confrunta
re din Beirut, marți au fost între
prinse noi eforturi pentru îmbunătă
țirea securității la unele din punc
tele de trecere peste linia de demar
cație dintre estul și vestul capitalei 
libaneze, în vederea reluării sesiu
nii parlamentului. După o întreru
pere de cinci luni, datorită deterio
rării securității. Adunarea Naționa
lă urmează să se întrunească joi în 
sesiune, la cererea președintelui fo
rului legislativ libanez. Hussein El 
Husseini.

Observatori politici, citați de agen
ția KUNA, acordă importanță succe
sului actualelor eforturi vizind îm
bunătățirea stării securității, .întru- 
cît el ar constitui răspunsul forțelor 
rivale la încercările de reactivare a 
parlamentului, care la rindul său ar 
revitaliza activitatea politică din 
țară, ca un prim pas spre redeschi
derea dialogului între părțile în 
conflict.

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI ISRAEL

Excelenței Sale Domnului CHAIM HERZOG
Președintele Statului Israel

Cu prilejul Zilei naționale a Statului Israel, doresc să vă adresez. In 
numele poporului român și al meu personal, calde felicitări, Împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului țării dumnea
voastră pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, a 
trimis o telegramă primului ministru 
al Statului Israel, Shimon Peres, cu

ocazia aniversării proclamării inde
pendenței statului, prin care îi adre
sează calde felicitări, precum și 
urări de sănătate și fericire per
sonală.

ANUL INTERNATIONAL 
AL PĂcn

Premierul Greciei despre necesitatea adoptării 
unor măsuri urgente în vederea înlăturării 

pericolului nuclear
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerr- 

pres). — Premierul Greciei, An
dreas Papandreu. relevă, intr-un 
mesaj adresat secretarului general 
al O.N.U., necesitatea adoptării 
unor măsuri urgente in vederea 
întăririi păcii și lichidării perico- 

/ lului nuclear. Premierul elen arată 
I că o catastrofă nucleară, care ame- 
t nință omenirea, poate fi o urmare 
' a răspândirii armelor nucleare, cu 

toate că nu este exclusă și posibi- 
i litatea unei greșeli umane sau teh- 
1 nice.
i Primul ministru al Greciei rea- 
’ mintește inițiativa de pace prezen- 
ț tată de India,
i Tanzania, Suedia și Grecia. 
! tă inițiativă — relevă el —

î
*

nostru neabătut — se arată în 
saj 
armării în întreaga 
sebi a
pînă la soluționarea 
bleme — reducerea 
rilor de arme nucleare pînă 
mai scăzut nivei posibil.

îl constituie realizarea dez- 
lume, indeo- 
nucleare, iar 
acestei pro- 

tuturor

dezarmării

tipu- 
la cel

— Un

, Argentina, Mexic, 
Tanzania, Suedia și Grecia. Aceas- 

1 _2 - se re
feră la pace, la reducerea tuturor 
tipurilor de arme, îndeosebi a ar- 

l melor nucleare, încetarea experien- 
? țelor nucleare și interzicerea pro- 
\ ducției, elaborării și folosirii ar- 
| melor cosmice ofensive. Obiectivul

!

l

ATENA 13 (Agerpres). 
purtător de cuvint al Ministerului 
de Externe elen a declarat că Gre
cia va Continua să depună eforturi 
în vederea creării unei zone denu- 
clearizate în Balcani. „Toate ar
mele nucleare stocate pe teritoriul 
țării noastre și in alte țări balca
nice trebuie retrase ; poziția noas
tră în această problemă este fer
mă". a adăugat el. Purtătorul de 
cuvint a subliniat că Grecia joacă 
un rol activ in eforturile vizind 
realizarea unui acord de denuclea- 
rizare a Peninsulei Balcanice.

Seminar consacrat luptei tineretului 
pentru pace și dezarmare

BELGRAD 13 (Agerpres). — La 
Kumroveț. în Iugoslavia, a avut 
loc un seminar international pe 
tema luptei tineretului pentru pace 
și dezarmare, ca premisă a dezvol
tării și progresului. in cursul 
dezbaterilor, la care au luat parte

delegații din 60 
și o delegație 
s-a subliniat că 
numai în condițiile unei dezvoltări 
economice, culturale si tehnico- 
științifice de sine stătătoare.

de țări. între care 
U.T.C.—U.A.S.C.R.. 
pacea este posibilă

Pentru o Europă fără arme chimice
BONN 13 (Agerpres). ■— In pe

rioada 14—15 iunie, la Mainz va 
avea loc un congres internațional 
sub lozinca „Pentru o Europă libe
ră de armele chimice". Vor partici
pa reprezentanți de frunte ai vieții 
politice și obștești din numeroase 
țări. Sarcina principală a congre
sului — s-a afirmat in cursul uhei

a 
a 

se interzice producția și amplasa
rea de arme chimice binare. Guver
nul veSt-german a fost chemat să 
sprijine propunerea R.D. Germane 
și R.S. Cehoslovace cu privire la 
crearea în Europa a unor zone li
bere de armele chimice.

conferințe de presă — va fi de 
se face tot ce este posibil pentru

I
Ț

)

l 
Ț

I
Ț 
î 
I 
I 
î

Ț 
Ț

Ț

LA O N U.

Dezbateri privind 
viitorul Microneziei

NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager
pres). — La New York au început 
lucrările celei de-a 53-a sesiuni a 
Consiliului de Tutelă al O.N.U., care, 
pe parcursul a patru săptămini, res
pectiv pină la 30 mai. va analiza 
evoluțiile politice, economice și so
ciale din Micronezia (teritoriu insu
lar aflat sub tutela S.U.A.), va 
examina raportul anual al autorită
ții administrante, ca și petițiile și 
informările prezentate de organiza
țiile interesate sau de persoane in
dividuale.

Luind cuvintul în cadrul sesiunii, 
Janet McCoy, înaltul comisar , al 
O.N.U. pentru teritoriile sub tutelă, 
a declarat : „Sîntem convinși că po
porul din teritoriul aflat sub tutelă 
și conducerea sa aleasă in mod li
ber sint gata in prezent să pună ca
păt regimului de tutela". Vorbi
toarea — relatează agenția China 
Nouă — și-a exprimat speranța că 
actuala sesiune va adopta hotăriri 
istorice in direcția încetării valabili
tății acordului de tutelă.

Din Micronezia fac parte arhipela
gurile Marshall, Caroline și Mariane, 
aflate in vestul Pacificului, la nord 
de Ecuator. Ele insumează peste 
2 100 de insule, cu o suprafață totala 
de 1 850 kmp și 'o populație de 
161210 locuitori, tncepind din 1978, 
micronezienii au creat patru guverne 
constituționale in cadrul unor refe- 
rendumuri desfășurate sub supra
vegherea O.N.U.

PARAGUAY

Zi de protest împotriva 
regimului dictatorial

ASUNCION 13 (Agerpres). — în
tr-o declarație dată publicității clan
destin la Asuncion și în alte orașe 
ale tării și citată de agenția 
T.A.S.S., P.C. Paraguayan a lansat 
un apel în direcția întăririi unită
ții forțelor democrate in lupta împo
triva regimului dictatorial al gene
ralului Stroessner. Poporul Para
guayan, subliniază declarația, doreș
te instaurarea democrației în țară 
și eliminarea exploatării și sărăciei. 
Documentul cere desființarea apa
ratului represiv, eliberarea tuturor 
deținuților politici și elucidarea 
soartei persoanelor dispărute în anii 
dictaturii, printre care se află și 
primul secretar al C.C. al P.C.P., 
Antonio Maidana.

Organizațiile politice democratice 
paraguayene grupate in „Acordul 
Național" au hotărît să participe, 
miercuri, la Ziua de protest național 
împotriva regimului dictatorial Al
fredo Stroessner.

(DIN ACTUALITATEA^ ECONOMICĂ)
Dramaticele consecințe ale unui trist record

Astăzi se împlinesc 
38" de ani de la pro
clamarea independen
ței de stat a Israelu
lui — sărbătoarea na
țională a acestei țări.

Situat în regiunea 
Asiei de sud-vest, a- 
colo unde in decursul 
istoriei au înflorit 
strălucite civilizații. 
Israelul a cunoscut în 
cele aproape patru 
decenii de existență o 
dezvoltare economică 
rapidă, concretizată 
prin edificarea unei 
industrii și agriculturi 
avansate. S-au înre
gistrat, de asemenea, 
realizări marcante in 
domeniile științei, teh
nicii, culturii și in 
alte sectoare de acti
vitate. Aceste rezul
tate — ca și realiză
rile obținute de cele
lalte state din zonă — 
sint însă serios afec
tate de persistența 
conflictului din Orien
tul Mijlociu, care, în- 
treținind starea de în
cordare și neîncrede
re, îngreunează con
siderabil eforturile de 
dezvoltare economică 
și socială. Este incă 
un motiv pentru care 
soluționarea proble
mei Orientului Mijlo
ciu, printr-o regle
mentare politică glo
bală, justă și trainică, 
se înscrie ca o cerin

ță majoră a vieții in
ternaționale — rezol
vare care ar da posi
bilitate popoarelor res
pective să-și consacre 
toate energiile muncii 
pașnice, constructive.

In spiritul politicii 
sale consecvente de 
coexistență pașnică cu 
toate statele, fără 
deosebire de orîndui- 
re socială. România a 
stabilit și dezvoltă re
lații politice și econo
mice cu Israelul, co
respunzător interese
lor reciproce, cerințe
lor generale ale înțe
legerii și colaborării 
intre popoare. între 
cele două țări au a- 
vut loc contacte la ni
vel inalt. ca și la di
ferite alte niveluri, 
care au prilejuit e- 
xaminarea posibilită
ților de extindere a 
cooperării bilaterale, 
cit și reafirmarea po
ziției principiale și 
realiste a României cu 
privire la reglemen
tarea exclusiv prin 
tratative a conflictului 
din Orientul Mijlociu.

Așa cum se știe, 
tara noastră se pro
nunță pentru intensi
ficarea eforturilor și 
acțiunilor politico-di- 
plomatice în vederea 
unei soluționări globa
le, care să ducă Ja're- 
tragerea Israelului din

teritoriile arabe ocu
pate in urma războiu
lui din 1967, la rezol
varea problemei po
porului palestinian pe 
baza dreptului la au
todeterminare, inclu
siv la crearea unui 
stat palestinian inde
pendent, la realizarea 
unei păci trainice me
nite să asigure inte
gritatea și suverani
tatea tuturor statelor 
din regiune. în a- 
celași timp. România 
consideră că un rol 
important în acest 
sens ar avea convo
carea unei conferințe 
internaționale de pace 
pentru Orientul Mij
lociu, cu participarea 
tuturor părților inte
resate, inclusiv a Or
ganizației pentru Eli
berarea Palestinei, 
precum șl a U.R.S.S. 
șl S.U.A. și a altor 
state care pot aduce 
o contribuție pozitivă 
la rezolvarea proble
melor din zoriă.

Este convingerea 
fermă a tării noastre 
că realizarea unei a- 
semenea reglementări 
s-ar înscrie ca un 
aport de seamă la 
cauza păcii mondiale, 1 
la progresul și bună
starea tuturor po
poarelor din această 
regiune a lumii.

Principalele opțiuni de politică internă 
și externă a Afganistanului

Un interviu al secretarului
KABUL 13 (Agerpres). — Țelul 

suprem al politicii externe a Afga
nistanului îl constituie asigurarea 
condițiilor necesare pentru ca po
porul să aibă posibilitatea să-și edi
fice o viață nouă în pace și liberta
te — a declarat Najibullah, secreta
rul general al C.C. al Partidului De
mocratic al Poporului din Afganistan, 
Intr-un interviu acordat agenției 
T.A.S.S. în vederea realizării acestui 
țel — a spus el — Partidul Demo
cratic al Poporului depune eforturi 
susținute pentru reglementarea cit 
mai grabnică a situației create în 
jurul Afganistanului, fiind convins 
că o reglementare justă este posi
bilă.

Najibullah a relevat că amploarea 
și intensitatea războiului nedeclarat 
dezlănțuit împotriva R.P.D.A. nu se 
reduc, ci. dimpotrivă, se intensifică, 
iar încercările de amestec grosolan 
in treburile Afganistanului devin

general al C.C. al P.D.P.A.
tot mai insistente. Se creează impre
sia, a spus el, că anumite cercuri 
imperialiste doresc să mențină un 
focar de încordare în regiunea noas
tră.

Referindu-se Ia sarcinile principa
le ale C.C. al P.D.P.A. în problemele 
politicii interne, Najibullah a rele
vat că societatea afgană iși edifică 
viața nouă pe baza principiilor echi
tății sociale, democrației și pro
gresului. Cu siguranță — a spus el 
— că succesele noastre ar fi fost 
mult mai însemnate dacă nu ar fi 
continuat agresiunea Împotriva 
R.P.D.A. Se desfășoară cu succes 
elaborarea proiectului noii Constitu
ții — a arătat Najibullah — este 
perfecționată politica națională, se 
extinde baza socială a noii puteri, 
iar politica partidului se bucură de 
aprobarea păturilor largi ale popu
lației.

AGENȚIILE DE PRESA !
- pe scurt .. —î

Consiliul Ministerial al Organi
zației Unității Africane (O.U.A.), 
întrunit la Addis Abeba, a a- 
doptat documentul intitulat „Pro
punerea africană", care va fi pre
zentat apropiatei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. con
sacrate crizei economice și sociale 
ce confruntă statele continentului, 
căilor și modalităților de ieșire din 
actualul impas. In vederea ace
luiași eveniment, secretarul general 
al O.N.U., în colaborare cu diferite 
instituții din sistemul Națiunilor 
Unite, a elaborat un studiu in care 
sint examinate problemele ce pre
zintă un interes aparte pentru co
munitatea internațională în efortu
rile ei de a ajuta țările africane să 
depășească situația critică in care 
se află.

Ambele documente — aflate pe 
masa de lucru a Comitetului pregă
titor al sesiunii speciale, întrunit 
recent la sediul din New York al 
Națiunilor Unite — apreciază că 
puternica și prelungita criză ce afec
tează statele africane, îndeosebi pe 
cele situate la sud de Sahara, se da- 
torește nu atit condițiilor vitrege de 
climă, cit mai ales deformărilor 
structurale suferite, în perioada 
colonială, de economia continentu
lui, care și in prezent deține tristul 
record de a avea nivelul de dez
voltare cel mai scăzut din lume. 
Deși concentrează 11,3 la sută din 
populația planetei, Africa (fără 
R.S.A.) contribuie cu numai 3,5 la 

. producția mondială de cereale și cu 
' doar 1,1 la sută la cea industrială.

Majoritatea covirșitoare a africa
nilor trăiesc din agricultură, dar 
din pricina structurii sale anacro
nice, unilaterale și a slabei baze 
tehnice pe care se sprijină, pro
ducția de alimente nu poate ține 
pasul cu sporul cerințelor. Așa 
cum rezultă din documentele amin
tite, în ultimul sfert de veac, pro
ducția anuală de alimente pe lo
cuitor a scăzut continuu și tn pro
porții tot mai mari : cu 0,7 la sută

in anii ’60, cu 1.6 la sută in anii 
’70 și cu circa 2 la sută după 1980, 
cînd numeroase state .africane au 
fost bîntuite de o secetă cumplită. 
Ploile căzute in ultimul timp au 
ameliorat intrucîtva situația in u- 
nele zone, dar in altele — cum 
este cea a Sahelului, unde produc
ția agricolă a scăzut, de la începu
tul actualei decade, cu pînă la 40 
la sută — ea continuă să fie po
tențial catastrofală, deoarece ame
nință însăși supraviețuirea unor 
națiuni.

în aceste condiții, țările africane

— și aceasta intr-o perioadă pro
clamată de Națiunile Unite drept 
„Deceniul dezvoltării industriale in 
Africa".

Cu alte cuvinte, condițiile de cli
mă, oricît de nefavorabile ar fi. 
nu sint suficiente pentru a explica 
acuitatea actualei situații, tot așa 
cum ajutoarele externe — fie pen
tru acoperirea nevoilor de hrană, 
fie pentru dezvoltarea producției
— deși mai necesare ca oricind, 
nu pot avea ca rezultat eliminarea 
cauzelor care au generat-o. Sece
tele și deșertificarea n-au făcut de-

O.N.U., se face răspunzătoare, in 
bună parte, de sporirea de cinci 
ori in ultimul deceniu a datoriei 
externe a Africii, care la sfirșitul 
anului trecut se ridica la 170 mi
liarde de dolari. S-a ajuns, in fe
lul acesta, la aberanta situație în 
care fiecăruia african îi revine, în 
medie, o datorie de 350 de dolari, 
în timp ce o treime din populația 
continentului trăiește in țări cu un 
venit anual pe locuitor mai mic 
de 350 de dolari.

Atit timp cit produsele lor pă
trund tot mai greu pe piețele ță-

SESIUNEA SPECIALĂ A O.N.U CONSACRATĂ SITUAȚIEI 
ECONOMICE CRITICE DIN AFRICA

au fost nevoite să-și sporească me
reu importurile de alimente, care 
s-au triplat intr-un singur dece
niu — 8,3 milioane tone in 1972/ 
1973 și 25,1 milioane tone in 1982/
1983. în prezent, un sfert pină la 
jumătate din cerealele consumate 
provin din import, fapt ce afectea
ză serios activitatea nu numai in 
agricultură, ci și in celelalte sec
toare economice, care sint astfel 
private de importante resurse fi
nanciare necesare dezvoltării. în 
industria prelucrătoare, de exem
plu, producția a sporit, intre 1980—
1984, in medie cu 1,5 la sută pe an. 
Dar in spatele mediei se ascund 
mari discrepanțe : in timp ce Afri
ca de nord a cunoscut o creștere 
anuală de 4,5 la sută. Africa de 
vest a înregistrat o scădere de 4 la 
sută pe an. De altfel, in țările cel 
mai puțin avansate ponderea in
dustriei in produsul intern brut s-a 
diminuat de la 8,8 la sută in 1970 
la 7,4 la sută in 1984. Declinul in
dustriei manufacturiere, care fn 
cele mal multe state africane a 
continuat și in 1985. arată că pro
cesul industrializării a fost stopat

in evidență marea 
afri- 

deformârilor sale 
vreme

cit să scoată 
vulnerabilitate a economiei 
cane, datorată 
structurale, care in ultima 
au fost serios agravate de acțiunea 
unor factori externi. Astfel, scă
derea ritmului de creștere a pro
ducției în țările dezvoltate și esca
ladarea măsurilor protecționiste pe 
piața mondială au dus la o severă 
reducere a prețurilor la materiile 
prime exportate de țările africane 
și, implicit, a veniturilor lor in de
vize, care, în cazul țărilor africane
aflate la sud de Sahara, au scăzut 
de la 52 miliarde de dolari in 1980 
la 33 miliarde in 1984 și probabil 
la sub 30 miliarde in 1985. Din pri
cina deteriorării raportului de 
schimb (materii prime — produse 
manufacturate), exporturile state
lor africane nu mai acoperă in pre
zent nici jumătate din importurile 
de acum cinci ani.

Deosebit de negativ a influențat 
evoluția economică a statelor afri
cane politica dobinzilor inalte pro
movată după 1979 de unele țări ca
pitaliste dezvoltate. O asemenea 
politică, apreciază specialiștii

rilor dezvoltate, cit creditul inter
național este inaccesibil datorită 
dobinzilor înalte, statele africane 
sint constrinse să-și reducă masiv 
importurile pentru a putea face 
față problemelor legate de echili
brarea balanței de plăți și de stin
gerea datoriei externe. Dar prețul 
economic și social al unor aseme
nea reajustări este deja foarte 
mare. O serie de programe de 
dezvoltare au fost aminate sau 
chiar complet abandonate, ceea ce 
a determinat scăderea producției 
(cu peste 10 la sută după .1980) și 
creșterea șomajului. Datorită redu
cerii producției, venitul mediu pe 
locuitor este in mdlte țări ale 
continentului mai mic decit cu 
15—20 de ani in urmă.

Evoluțiile de pînă acum, atit din 
Africa cit și din alte zone vitre
gite ale planetei, au dovedit cu 
prisosință că bătălia împotriva foa
metei nu trebuie concepută in ter
meni simpliști, redusă la o luptă 
împotriva creșterii demografice sau 
la acoperirea unor deficite prici
nuite de secetă, ci ca o luptă îm
potriva subdezvoltării, rezultat al

monoculturii și monoproducției. în 
acest sens, măsurile înscrise in 
Programul prioritar pentru redre
sarea economică a Africii, adoptat 
la Conferința la nivel inalt a 
O.U.A. din iulie 1985, au în vedere, 
în primul rind, crearea unor struc
turi economice viabile în țările 
africane.

Desigur, marea complexitate a 
obstacolelor pe care le întîmpină 
dezvoltarea economică în Africa 
face ca măsurile ce vizează exclu
siv sectorul agricol să nu permită 
depășirea impasului. Totuși, așa 
cum rezultă și din datele de mai 
sus, fără un efort serios de dez
voltare și modernizare a agricul
turii, in special a producției de 
alimente, este greu de conceput 
progresul economic și social al ță
rilor africane. De aceea, in recen
tul document adoptat de Consiliul 
ministerial al O.U.A. se prevede 
ca din totalul fondurilor ce ar 
urma să fie investite in economia 
Africii in perioada 1986—1990 (117 
miliarde de dolari) 90 la sută să 
fie orientate spre agricultură.

Reușita unor asemenea eforturi 
este insă condiționată — mai ales 
in cazul statelor africane — de 
existența unui climat propice pe 
plan internațional, fapt ce explică 
chemarea adresată de Consiliul 
ministerial al O.U.A. țărilor indus
trializate de a renunța la practi
cile protecționiste și a asigura pro
duselor africane un acces cit mai 
larg pe' piețele lor, de a reduce 
dobînzile la un nivel rezonabil și 
a spori ajutorul pentru dezvoltare.

Sint măsuri și acțiuni pentru 
care România socialistă, președin
tele Nicolae Ceaușescu se pronun
ță consecvent cu convingerea că 
lichidarea subdezvoltării, a decala
jelor dintre state și făurirea unei 
noi ordini economice mondiale ar 
răspunde intereselor tuturor țări
lor. cerințelor progresului general.

Gh. CERCELESCU

I MINISTRUL AFACERILOR EX- 
| TERNE AL U.R.S.S., Eduard 

Șevardnadze, a avut o convorbire
■ cu ' secretarul general al Ligii 

Arabe, Chedli Klibi, care efectuea-
• ză o vizită in U.R.S.S., la invitația 

guvernului sovietic. Convorbirea 
s-a referit în special la situația

I din Orientul Mijlociu și din zona 
Mării Mediterane. Părțile au re-

| levat necesitatea imperioasă de a 
se realiza cit mai grabnic, prin 
eforturi colective, o reglementare 
echitabilă și atotcuprinzătoare a 
conflictului arabo-israelian — re-

I latează agenția T.A.S.S.

1 LA GENEVA a avut loc, la 13 
mai, ședința grupului pentru ar
mamentele cosmice din cadrul ne-

. goclerilor sovieto-americane pri
vind armamentele nucleare și cos-

1 mice, relatează agenția T.A.S.S.

I CONVORBIRI CHINO—FINLAN-
| DEZE. Președintele Finlandei, .

Mauno Koivisto, l-a primit pe 
. consilierul de stat și ministrul de 

externe chinez, WuVXueqian, cu 
I care a avut un schimb de opinii 

referitor la problemele internațio- 
I nale de interes reciproc, transmite 
I agenția China Nouă. Totodată.

Wu Xueqian a avut convorbiri o- 
| ficiale cu ministrul de externe 

finlandez, Paavo Vayrynen, refe- 
1 ritoare la relațiile Est-Vest, dezar

mare, alte probleme internaționa
le presante și relațiile chino-fin- 

| landeze.

I DOUA LUNI tN COSMOS. S-au 
împlinit două luni de cind cosmo- 
nauții sovietici Leonid Kizim și

I Vladimir Soloviov lucrează in spa
țiul extraterestru, la început la 
bordul stației orbitale „MIR" și 
acum la bordul stației „Saliut-7“.

I In prezent, ei repun în stare de 
J funcționare sistemele acesteia și 

înlocuiesc unele aparate, relatează
. agenția T.A.S.S. Ziua de marți a 

fost consacrată exercițiilor fizice și
I testării unor elemente ale legătu

rilor electrice. Sistemele complexu-
I iui orbital „Saliut-7“—,.Soiuz-T-15" 
| — „Cosmos-1 686“ funcționează 

normal. Starea sănătății celor doi
■ cosmonauți este bună.

! ÎN PREGĂTIREA ALEGERILOR 
DIN BRAZILIA. în orașul Sao 
Paulo a avut loc ședința conduce-

I rii P.C. Brazilian, care a hotărît 
convocarea in luna august a con-

■ ferinței naționale extraordinare,- a 
partidului, consacrată analizării 
strategiei la alegerile parlamenta

re din luna noiembrie. S-a sub- I 
liniat că la scrutinul pentru gu- | 
vernele statelor federale P.C.B. va 
participa in alianță cu alte forma- l 
țiuni politice democratice.

INTR-UN INTERVIU acordat 
revistei americane „Newsweek", I 
citat de agenția Associated Press, I 
președintele Egiptului, Hosni Mu
barak, a apreciat' că problema te- | 
rorismului în Orientul Mijlociu 
este legată de situația actuală din 1 
această zonă. Dacă ar exista un 
proces de pace — fie și în fază 
incipientă — terorismul nu ar mai I 
avea amploarea actuală.

ÎMPOTRIVA REPRESIUNILOR 
DIN COREEA DE SUD. Sub auspi
ciile Secretariatului Comitetului i 
pentru reunificarea pașnică a pa- I 
triei, la Phenian a avut loc un se- I 
minar dedicat luptei studenților, a 
populației Coreii de Sud. Cu acest . 
prilej a fost relevată amploarea I 
acțiunilor ce marchează campania 
de stringere a zece milioane de I 
semnături in favoarea revizuirii I 
„constituției" sud-coreene. A fost 
remarcată. în context. îmbinarea . 
strinsă a luptei pentru suverani- I 
tate și a celei pentru democrație și I 
au fost denunțate actele represive 
îndreptate împotriva participant- I 
lor la aceste acțiuni, informează I 
agenția A.C.T.C. 1

NOI INCIDENTE ÎN R.S.A. Pe | 
tntreg teritoriul Republicii Sud- I 
Africane, forțele de poliție conti
nuă să fie masate permanent I 
în zonele locuite în exclusivitate 
de negri pentru a împiedica de- 1 
monstrațille antiapartheid încă din . 
faza lor inițială. La Alexandra, I 
marele ghetou negru de lingă Johan- I 
nesburg dispozitivul forțelor de 
securitate se ridică la 1 500 de per- I 
soane. Citind surse din Pretoria, I 
agenția A.P.S. relevă că în locali- 1 
tatea Maohadadorp, din Transvaal, . 
în urma intervenției poliției im- I 
potriva unor manifestant! an- • 
tiapartheid. un negru a fost îm
pușcat mortal. în alte ciocniri in- I 
tre populația de culoare și politie | 
au fost înregistrați răniți.

RAPORT. Perspectivele econo- I 
mice pentru Franța pină la sfîrși- I 
tul anului 1986 sint relativ me
diocre : situația pe piața muncii I 
se va deteriora în continuare, iar | 
Investițiile vor cunoaște un declin, 
relevă un raport al Institutului na
țional de statistică și de studii 
economice, dat publicității la Paris.
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