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Zi și noapte, neîntrerupt,
LA ÎNSĂMÎNȚARI!

sărbătoarea de l

de care dis-

un scop în 
generale de

Pentru realizarea exemplară a planului,
ridicarea calității și eficienței economice,

DEPLINĂ ANGAJASE
IN ÎNTRECEREA socialistă

frumoasă tradiție face ca
Mai să fie cinstită de colectivele de oameni 
ai muncii din întreaga țară cu noi și impor

tante succese în întrecerea socialistă, în transpu
nerea neabătută în viață a indicațiilor și orientărilor 
date de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu. Veștile sosite în aceste zile la 
redacție pun în lumină’ fapte de muncă eroică, fap
te care atestă hotărîrea cu care acționează colecti
vele de oameni ai muncii pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan din acest al doilea an 
al cincinalului. Astfel, printr-o exemplară organi
zare a muncii, minerii de la Lupoaia — vatră de 
lignit din bazinul Motrului — au extras peste 
plan, în primul trimestru al anului, peste 200 000 
tone cărbune; oamenii muncii de pe platforma 
Combinatului metalurgic Tulcea au devansat mă
surile de modernizare a producției la instalația de 
producere a siliciului tehnic, ceea ce a condus Ia 
creșterea productivității muncii cu aproape 20 la 
sută peste prevederile de plan; la rîndul lor, uni
tățile economice din județul Timiș au livrat parte
nerilor de peste hotare, în devans față de obliga
țiile contractuale, produse în valoare de aproape 
65 milioane lei; în aceste zile a fost conectată la 
sistemul energetic național hidrocentrala de la 
Clocotiș, din cadrul complexului hidrotehnic și 
energetic Cerna-Motru-Tismana. Și exemplele ar 
putea continua. Toate aceste fapte demonstrează 
că întrecerea socialistă reprezintă un cadru optim 
de desfășurare a inițiativei și răspunderii muncito
rești, de puternică emulație creatoare și de afirma
re a noului în toate sectoarele de activitate.

Afirmarea noului — iată deviza de muncă aflată 
la temelia bunelor rezultate în întrecerea socialis
tă. Și în această privință există, fără îndoială, ex
periențe bune în fiecare unitate economică, fiecare 
colectiv își aduce, într-o formă sau alta, contribu
ția creatoare la progresul accelerat al patriei. Esen
țial este însă ca aceste experiențe să fie rapid cu
noscute și generalizate, valorificînd plenar unul din 
avantajele fundamentale ale socialismului, un ele
ment de seamă al superiorității orînduirii noastre : 
libera circulație a experienței avansate, posibili
tatea obiectivă de cunoaștere și însușire de către 
fiecare colectiv a metodelor și inițiativelor valo
roase. Programul de perfecționare a organizării și 
modernizare a economiei, pe baza căruia se va rea
liza în acest cincinal dublarea productivității mun
cii și un important spor de producție, reprezintă ca
drul optim de aplicare în producție a celor mai efi
ciente tehnologii și metode de organizare a muncii, 
pe măsura însemnătății cu totul deosebite pe care 
conducerea partidului și statului nostru o acordă 
acestei probleme.

Este din ce în ce mai evident — faptele o do
vedesc cu prisosință — că rezultatele cele mai bune 
în întrecerea socialistă sînt obținute de acele co
lective care își îndeplinesc în avans obiectivele pro
gramului de modernizare, care descoperă neîncetat 
noi formule de organizare a producției, cu randa
mente superioare. Sub emblema modernizării se 
înscriu, practic, toate acțiunile și inițiativele care 
au ca obiect îmbunătățirea calității produselor, re
ducerea costurilor, valorificarea superioară a re
surselor materiale, energetice și de forță de mun
că, sporirea productivității muncii în pas cu exigen
țele actuale, cu baza tehnico-materială 
pune economia noastră.

Desigur, modernizarea nu constituie 
sine, ci reprezintă o parte a strategiei 
dezvoltare a patriei, o cale prin care se înfăp
tuiesc obiectivele de trecere la o nouă calitate in 
toate domeniile vieții economico-sociale. Obiective 
strategice care se împletesc, în mod firesc și organic, 
și se îndeplinesc o dată cu sarcinile precise din fie
care perioadă de plan referitoare la realizarea inte
grală și in condiții de calitate a producției fizice, 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor de export, creș
terea susținută a eficientei economice. Toate aceste 
sarcini trebuie privite ca un tot unitar, realizarea 
lor fiind, de fapt, intr-o strinsă interdependență. Cu 
toate acestea, în fiecare etapă se detașează unele 
obiective a căror îndeplinire are un rol hotărîtor, 
iar ele trebuie să se situeze în centrul atenției fie
cărui colectiv de oameni ai muncii. Pentru actuala 
perioadă, acestea sînt : exportul și producția fizică. 
„In toate centralele, în toate întreprinderile, reali
zarea producției de export trebuie considerată în
datorirea principală — sublinia secretarul general 
al partidului. Nu se poate admite să se realizeze 
alte produse, să se urmărească valoarea producției 
în detrimentul exportului. In al doilea rînd, trebuie 
să aplicăm ferm în viață prevederile planului, ho- 
tărîrile Comitetului Central și legile țării cu pri
vire la realizarea și raportarea producției fizice. 
Trebuie să trecem cu hotărîre. din acest trimes
tru. la urmărirea și raportarea realizării produc
ției fizice în toate domeniile, ca primul indica
tor".

Sînt bine cunoscute rațiunile economice care așa- 
ză pe un loc prioritar realizarea integrală si in 
condițiile de eficiență stabilite a planului de ex
port și nu vom mai insista aici asupra lor. Este 
necesar ca. pentru îndeplinirea acestor sarcini, în 
fiecare întreprindere, centrală și minister să fie 
luate măsurile tehnico-organizatorice adecvate : a- 
sigurarea comenzilor externe, organizarea in cele 
mai mici amănunte a fabrioatiei destinate expor
tului si derularea acestora in conformitate cu gra
ficele stabilite, soluționarea promptă a tuturor pro
blemelor de care depinde onorarea exemplară a 
contractelor cu partenerii externi. Chiar și aceas
tă simplă enumerare — care, de altfel, nici nu 
epuizează subiectul — este de natură să arate că 
sarcinile în această privință nu sint deloc

TURNU MĂGURELE :
Zile-record în producție

Una dintre preocupările de 
prim ordin ale muncitorilor și 
specialiștilor de pe marea plat
formă a Combinatului de îngră
șăminte chimice Turnu Măgure
le o constituie onorarea la timp 
și de calitate a contractelor în
cheiate cu partenerii externi. 
Prin reducerea timpului afec
tat reviziilor și reparațiilor, 
funcționarea complexelor insta
lații din dotare la parametri 
superiori, diversificarea sorti
mentelor de fabricație și racor
darea producției la cerințele 
partenerilor de peste hotare, co
lectivul combinatului din muni
cipiul de pe malul Dunării și-a 
depășit sarcinile de plan la ex
port, în perioada ce a trecut din 
acest an, cu peste 16 000 tone 
nitrocalcar și îngrășăminte cu 
azot, fosfor și potasiu. în aceas
tă perioadă premergătoare zilei 
de 1 Mai, din inițiativa comi
tetului de partid și a consiliului 
oamenilor muncii au fost or
ganizate zile și săptămîni-re- 
cord in producție, comuniștii și 
ceilalți oameni ai muncii anga- 
jindu-se să onoreze exemplar 
contractele încheiate, să devan
seze livrările de produse solici
tate de partenerii externi. (Stan 
Ștefan).

reali- 
pro- 

ca ur- 
a 
și

Eugen RADULESCU
(Continuare în pag. a V-a)
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Aspect de muncă de la întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie" din Capitală

Foto : E. Dichiseanu

SIBIU : Producție fizică 
peste prevederi

Acționind cu abnegație și dă
ruire revoluționară in cadrul în
trecerii socialiste în cinstea zi
lei de 1 Mai, colectivele de oa
meni ai muncii din industria 
județului Sibiu înregistrează noi 
și importante succese, 
zind înainte de termen 
ducția fizică. Astfel,
mare a aplicării ferme 
programelor de organizare 
modernizare a producției, a fo
losirii mai eficiente a mijloace
lor tehnice din dotare, a întări
rii ordinii si disciplinei în mun
că, în perioada care a trecut 
din acest an au fost livrate su
plimentar 140 tone utilaje și in
stalații tehnologice, utilaje pen
tru construcții și lucrări de 
drumuri in valoare de 358 mi
lioane lei, 319 autobasculante pe 
șasiu de autocamion, 152 000 mc 
prefabricate din beton armat, 
793 000 cărămizi și blocuri cera
mice, 2 553 mc cherestea, con
fecții textile în valoare de 6,3 
milioane lei și altele. între uni
tățile care și-au adus o contri
buție însemnată la aceste de
pășiri se numără „Independen
ța" Sibiu, „Automecanica" Me
diaș, întreprinderea mecanică 
Mîrșa, întreprinderea de produ
se ceramice „Record" Sibiu, 
întreprinderea de confecții 
„Steaua roșie" Sibiu. întreprin
derile „Vitrometan" Mediaș și 
„Sticla" Avrig. (Ion Onuc Ne
meș).
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STADIUL 1NSĂMINȚĂRILOR DE PRIMĂVARĂ - total culturi - în procente 
pe județe, în seara zilei de 16 aprilie (date furnizate de Ministerul Agriculturii)

@ Sînt necesare măsuri pentru identificarea terenurilor zvîn- 
tate și concentrarea operativă a mijloacelor mecanice acoto unde 
se

re,

lei 
rilor

poate lucra
® La pregătirea solului să fie concentrate forțe suplimenta1 

astfel încît să se asigure front de lucru semănătorilor
• Semănatul să se desfășoare fără întrerupere, din zorii zi. 

pînă se întunecă, acordîndu-se maximă atenție calității lucră

[^RELATĂRI ALE REPORTERILOR ȘI CORESPONDENȚILOR „SCÎNTEII” — IN PAGINA A 11I-A^

25 de ani 
de la încheierea 
cooperativizării 

agriculturii

Succesul poate da aripi 
ma.i puternice omului ? 
Fără îndoială, îi poate da. 
Viața oferă nenumărate 
exemple în acest sens. Cu 
unul dintre aceste exemple 
ne-am întîlnit la Crim- 
poia, comună din județul 
Olt. Am înțeles acest lu
cru participînd. nu de 
mult, la adunarea generală 
a cooperatorilor de aici. 
Am Înțeles că succesul ma
rilor recolte de anul trecut 
i-a făcut mai îndrăzneți, 
le-a dat siguranța că „se 
poate", că stă în puterea 
ior nu numai să obțină și 
în anul acesta aceleași re
colte de peste 25 de mii 
de kilograme de porumb 
știuleți la hectar sau 
de peste 4 200 de kg 
de floanea-soarelui la hec
tar, ci să le și sporeas
că, printr-o muncă și mai 
bine organizată, respectind 
întocmai — cum afirmau 
unii dintre cooperatorii 
care au luat cuvintul — 
„toate verigile, tehnologiilor 
aplicate". Nu suna ciudat 
in gura lor limbajul tehnic 
folosit ; suna firesc, erau 
stăpini pe el, demonstrind 
competență sprijinită te
meinic pe o practică agrară 
diferită de cea așa-numită 
clasică, atît de dependentă 
de capriciile naturii. Ne 
gîndeam, ascultindu-i, că 
intr-adevăr succesul le-a 
dat aripi, cele două titluri 
de „Erou al Noii Revoluții

Agrare", cu care a fost dis
tinsă cooperativa. mar
chează un început de pres
tigiu pe care vor să-1 con
solideze printr-o activitate 
și mai susținută în cîmp 
sau în celelalte sectoare — 
zootehnic, legumicol sau 
agroindustrial. De aceea

OAMENII NOI

care a cerut „cîte ceva" : 
Ion Vasile, șef de echipă la 
ferma legumicolă, cerea și 
el mai mulți araci pentru 
tomate, mai multă folie 
pentru solarii ; cooperato
rul Nicolae Zlate cerea me
canizatorilor să-și între
țină mai bine combinele

Gînduri care însoțesc

ni s-a părut normal, la în
ceput, ca fiecare vorbitor, 
analizindu-și munca tre
cută, să dea seama în fața 
adunării de cum s-a gîndit 
să muncească în viitor. 
„Vom munci mai bine — 
exprima, în esență, cuvîn- 
tul lor — am cîștigat ex
periență. Dar ne-ar mai 
trebui cutare și cutare lu
cru"... De pildă, pentru sec
torul zootehnic. Ion Bădoi 
cerea o nouă tocătoare de 
furaje și o . moară pentru 
uruială ; și mai cerea con
siliului de conducere să 
sporească numărul oameni
lor la baza furajeră de 1a 
6 la 20. că altfel nu mai fac 
față. Și nu a fost singurul

pentru că, de exemplu, 
anul trecut, la recoltarea 
griului, parcă dinadins au 
concentrat numai combi
nele oare recoltau defec
tuos ; mecanizatorii, la 
rîndul lor, afirmau că, de 
fapt, ar trebui să se subli
nieze în adunare că au lu
crat în schimburi prelungi
te și că, 1a unele culturi, 
ei, mecanizatorii, au contri
buit Ia semănat și recol
tare cam în proporție de 80 
la sută, cu toate că trans
porturile nu au mers cum 
s-ar fi cuvenit și, deci. în 
domeniul acesta s-ar cere... 
Și așa mai departe 1 -

Deci, atmosfera nu era 
nicicum festivă. Dimpo-

Al NOII REVOLUȚII AGRĂRE

trivă. Toată lumea era 
hotărită să muncească mai 
bine, dacă...

L-am întrebat în șoaptă 
pe inginerul-șef al coope
rativei, tovarășul Ion Ciol- 
oan,-aflat alături de noi :

— Nu se cer cam multe? 
Nu se condiționează reu
șitele așteptate in anul a- 
cesta de tot felul de...

— Vă rog să observați : 
cui cer ei disciplină mai ri
guroasă, araci sau tocătoa
re sau mai multe atelaje 
pentru transportul din 
cîmp ? — ne-a răspuns dîn- 
sul tot cu o întrebare. Lor 
își cer, nu altcuiva. Nu e 
prea îndepărtat timpul 
cînd. în adunările generale, 
fiecare vorbitor 
cerut 
numai 
acum, 
obște, 
cer imposibilul, cer ce știu 
că este absolut necesar 
și ține de forțele lor. pen
tru a face mereu pași îna
inte. E o deosebire esenția
lă. vorbește în adunare o 
nouă mentalitate. Dar să-l 
ascultăm pe acest șef de 
echipă al unei ferme de 
cîmp, 
Are. cum se spune, „gură 
rea".

Dionisie ȘINCAN
Mihai
GRSGOROȘCUTA

avea de 
cite ceva, de regulă 
pentru sine însuși ; 
fiecare cere pentru 
tot de la obște ! Nu

Nicolae Scarlat.

^DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ ÎN ACȚIUNE^

Pe drumul cel mai scurt, de la propunerile
cetățenilor la înfăptuirile cetățenești

La Plenara Comitetului Central al Partidului Co
munist Român din 24—25 martie 1987, una din ideile 
fundamentale relevate în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu a fost întărirea continuă a legă
turii partidului, organelor de stat și organizațiilor ob
ștești cu masele populare, pe baza dezvoltării și per
fecționării permanente a democrației socialiste.

Sub 
si I ii le 
te se

semnul acestei sarcini, consiliile populare, con-
F.D.U.S. din fiecare județ, din fiecare localita- 
străduiesc să atragă în activitatea de condu-

cere a treburilor obștești și de înfăptuire a hotări- 
rilor luate în spirit democratic mase cît mai largi de 
cetățeni. în acest sens, fără îndoială că un aport sub
stanțial poate,, și trebuie, să-l aibă cunoașterea și răs- 
pîndirea celor mai eficiente inițiative, generalizarea 
experienței înaintate. Rîndurile de mai jos, referitoare 
la unele metode și experiențe de conlucrare cu ce
tățenii folosite cu succes în orașul Reghin, din județul 
Mureș, se înscriu in această activitate.

„orașul viorilor", cum 1Reghin
se spunea odată — s-a conectat la 
circuitul economic național nu numai 
prin prelucrarea lemnului, ci si prin 
produse metalurgice (și nu numai 
metalurgice), cunoscînd în ultimii ani 
un ritm de urbanizare și moderni
zare din cele mai dinamice. într-o 
astfel de localitate, aflată în plină 
dezvoltare, viata pune în fata or
ganizației orășenești de partid și, 
prin ea. în fata tuturor organizații
lor de masă și obștești membre ale 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste numeroase probleme de or
din social si edilitar-gospodăresc.

Cum se implică, în aceste proble
me și cum acționează pentru rezol
varea lor Organizațiile Democrației 
și Unității Socialiste din acest oraș ? 
Pentru început, să relatăm cele spu
se de președinta Comitetului orășe
nesc Reghin al O.D.U.S., Eugenia 
Pop :

— Acționind în spiritul sarcinilor 
stabilite la Congresul al III-lea al 
F.D.U.S., activitatea organizațiilor 
democrației și unității socialiste din 
orașul nostru a fost orientată astfel

ÎNSEMNĂRI DESPRE ACTIVITATEA
O.D.U.S. DIN REGHIN

încît să conducă la creșterea capa
cității lor de antrenare a cetățenilor 
la treburile de interes obștesc, la 
realizarea unui amplu și eficient dia
log cu cetățenii, pentru ca ele să de
vină adevărate școli ale răspunderii 
civice, forme vii de atragere a tutu
ror oamenilor muncii Ia discutarea și 
adoptarea deciziilor ce privesc atît 
locul lor de muncă, cit si cartierele 
în care locuiesc.

La această subliniere să reținem și 
amănuntul că toți cei 11 membri ai 
biroului și cei 35 ai comitetului 
orășenesc al O.D.U.S. au fost aleși 
din rîndul acelor cetățeni care, prin 
inițiativă și 
nale, se află 
de progres 
exemple de 
înfăptuirea sarcinilor și

calități socioprofesio- 
in miezul preocupărilor 

social și constituie 
angajare personală în 

obiectivelor

de interes general. „Numai așa — ne 
preciza Rodica Fărcaș, secretară a 
comitetului orășenesc al O.D.U.S. — 
putem să cunoaștem realitățile ora
șului, iar acțiunile organizate în co
laborare cu celelalte organizații de 
masă și obștești să izvorască din 
preocupările cetățenilor, fără a căror 
contribuție si participare orice mă
suri stabilite în planurile trimestriale 
ar rămine doar declarații de... bune 
intenții. Promovind un astfel de stil 
de muncă, comitetul orășenesc al 
O.D.U.S. a urmărit și un alt aspect 
important : creșterea numerică a or
ganizației. Dovada : numai in anul 
1986 organizația a crescut cu 694 
membri, numărul acestora ajungind 
în prezent, pe ansamblul orașului, la 
5 343, din care 4 518 sint în întreprin
deri, 6.35 — în instituții și 190 — în

cartiere. Este o cuprindere bună in
tr-un oraș ce nu depășește cu mult 
30 000 locuitori".

Din cite aveam să constatăm, im
portant este, totodată, faptul că 
membrii acestei organizații politiee 
de masă, comitetul se implică direct, 
împreună cu cetățenii, în soluțio
narea a numeroase probleme de inte
res obștesc. Și nu numai obștesc. „In 
calitatea pe care o am — ne spunea 
președinta comitetului orășenesc al 
organizației —. de fiecare dată îna
intea întocmirii planului de muncă 
facem o largă consultare cu deputății, 
cu comitetele de cetățeni și asocia
țiile de locatari, astfel incit să pu
tem stabili în cunoștință de cauză 
nu numai problemele prioritare la un 
moment dat. ci și modul de soluțio
nare a lor".

„Așa s-a procedat în întregul an 
1986, ca și în primul trimestru din 

• acest an. cînd, la nivelul orașului, au 
fost organizate adunări cetățenești Pe 
circumscripții electorale, la care a 
participat fiecare membru al comi
tetului — adaugă Marcel Ciupe, unul 
din vicepreședinții comitetului oră
șenesc al O.D.U.S. Numai' in adună
rile din acest an, in întîlnirile cu ce
tățenii din cartierele de care răs
pundem. comitetul orășenesc al 
O.D.U.S. a făcut zeci de propuneri. 
Prin corelarea lor cu cele exprimate 
în cadrul „Tribunei democrației" s-a

Gheorqhe GIURGIU
corespondentut „Scînteii

(Continuare în pag. a 11-a)

(Continuare în pag. a IV-aJ

SATU MARE : Noi apartamente 
pentru oamenii muncii

Harnicii constructori de Ia întreprinderea de 
antrepriză construcții-montaj Satu Mare au dat in 
folosință, în perioada care a trecut din acest an, 
un număr de peste 200 apartamente. Cele mai 
multe s-au inălțat in noul și modernul ansamblu 
de locuințe „Carpați 11“ din municipiul Satu Mare. 
Pînâ la 1 Mai vor mai fi predate „la cheie" alte 120 
apartamente. (Octav Grumeza),
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TEHNICA DE CALCUL Șl INFORMATICA
- FERM APLICATE ÎN INDUSTRIE

DEZBATEREA PROBLEMELOR ECONOMICE CONCRETE
-sursă de eficiență și prospețime

După" cum se știe, programele de modernizare a producției au vizat, 
Intr-o primă etapă, perfecționarea organizării, îmbunătățirea fluxurilor 
de fabricație, a tehnologiilor, prin măsuri care pun în valoare spiritul 
gospodăresc și efortul propriu ale fiecărui colectiv. Atiul 1987 trebuie să 
fie însă decisiv in ce privește aplicarea măsurilor de modernizare teh
nologică de bază, de introducere și generalizare a celor mai noi tehno
logii, bazate pe automatizare, electronizare și robotizare a proceselor de 
producție. îndeplinirea programelor de modernizare înseamnă dezvoltarea 
și utilizarea eficientă a bazei de materii prime și energetice proprii, folo
sirea la întreaga capacitate a tuturor utilajelor și instalațiilor din fiecare 
ramură industrială, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, 
asigurarea unei înalte competitivități, pe piața mondială, a produselor ro
mânești. Desigur, procesul de modernizare solicită eforturi materiale și 
umane atît în sfera producției, cît și în cea a învățămîntului și cercetării 
științifice. Domeniul cercetării — în care, in ultimii ani, s-au obținut sem
nificative rezultate — este astăzi chemat să ia parte activă la modernizarea 
producției. Așa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, nici ni 
putem concepe realizarea programelor de modernizare fără a așeza Ia 
baza lor cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii in toate domeniile de 
activitate. Este insă necesar să se acționeze cu toată hotărîrea pentru ca, 
în orice sector de activitate, cuceririle științei și tehnologiei să fie cît mai 
rapid promovate în producție. în spiritul acestui imperativ al activității 
din cercetare ii invităm să răspundă întrebărilor noastre pe specialiștii 
Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru tehnică 
de calcul și informatică, I.C.S.I.T.-T.C.I. București, institut care, prin 
profilul său, trebuie să devină un important promotor al tehnologiilor de 
virf în transporturi și telecomunicații, în învățămînt sau în ocrotirea să
nătății oamenilor și a mediului înconjurător, dar, in primul rînd, în in
dustrie și agricultură.

— Vă rugăm, mai tntîi, să preci
zați locul pe care tehnica de calcul 
ți informatica îl ocupă astăzi in an
samblul preocupărilor noastre vizînd 
modernizarea economiei naționale.

Ing. Victor Megheșan : De la rea
lizarea primelor calculatoare de con
cepție proprie — în laboratoare din 
cercetare sau din învățămintul su
perior — în țara noastră s-a trecut, 
într-un timp record, la crearea ca
drului necesar dezvoltării unei in
dustrii românești de tehnică de calcul, 
în cercetare-proiectare, în învăță- 
mint și producție au fost asimilate 
rapid cele mai noi rezultate obținute 
pe plan mondial în domeniul calcu
latoarelor și informaticii. Specia
liștii noștri au lucrat permanent 
cu convingerea că rezultatele 
muncii lor vor schimba radical 
tehnologiile convenționale, vor con
tribui în mod esențial la moderniza
rea proceselor industriale, se vor re
găsi în toate activitățile economico- 
sociale. Saltul spectaculos — canti
tativ și calitativ — înregistrat in 
ultimii ani în domeniul tehnicii de 
calcul și informaticii se datorează 
sprijinului permanent acordat de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
cepției sale revoluționare privind 
asimilarea celor mai noi realizări ale 
științei și tehnologiei mondiale în 
scopul dezvoltării și modernizării 
economiei naționale. Locul impor
tant acordat în acest context tehnicii 
de calcul și informaticii — domeniu 
prin care noua revoluție științifico- 
tehnică își pune amprenta pe în-, 
treaga noastră activitate economică 
și socială —- a stimulat energia crea
toare a specialiștilor noștri, mîndria 
și responsabilitatea celor chemați să 
fie promotori ai modernizării pro
ducției.

— Dacă prin salt cantitativ înțele
gem măsura tot mai mare in care 
industria de profil reușește să doteze 
economia națională cu tehnică de 
calcul, saltul calitativ ar trebui să 
nt trimită' gindul spre o corn? 
parație, favorabilă, intre performan
țele calculatoarelor românești și, 
cele ale echipamentelor realizate de 
mari firme din lume, între preocu
pările actuale ale cercetătorilor 
noștri și cele existente in țările pu- 

; ternic dezvoltate ?
Dr. ing. Dan Roman : Bineînțeles! 

Exporturile de echipamente și pro- 
duse-program, de pildă, sistemele 
pentru proiectare asistată de calcu
lator PIX, ISOLDA, ARTIS (în 
R.F.G. și R.D.G.), sistemul de ope
rare MIX (in R.S.C., Austria, R. P. 
Chineză ș.a.), produse-program apli
cative (în R.P. Chineză, India), asis
tența tehnică asigurată de specialiștii 
noștri în numeroase țări pledează 
convingător în favoarea performan
țelor calculatoarelor românești. în 
ceea ce privește preocupările spe
cialiștilor noștri, putem spune că 
sint aliniate celor mai noi cercetări 
desfășurate pe plan mondial : pro
grame pentru linii flexibile de fa
bricație și roboți din generația a 
treia ; echipamente cu viteze sporite 
de calcul ; sisteme-expert : limbaje 
noi de programare, cît mai apropiate 
de limbajul natural, pentru a faci
lita dialogul om-mașină ; programe 
de instruire asistată de calculator ; 
sisteme sau stații de lucru pen
tru cercetare-proiectare asistate de 
calculator, inclusiv, cercetări consi
derate de avangardă la nivel inter
național, cum sint cele legate de ge
nerația a cincea de calculatoare.

— Ce ne puteți spune despre evo
luția utilizării tehnicii de calcul in 
economia națională ?

Ing. Victor Megheșan : Fără a 
abandona utilizarea, devenită clasi
că, în gestiunea economică, tehni
ca de calcul pătrunde tot mai mult 
astăzi in conducerea operativă a pro
ducției, în cercetare, ' proiectare și 
fabricație, în controlul calității pro
duselor, in optimizarea solifțiilor 
tehnologice. Numărul unităților eco
nomice din industrie, agricultură, 
construcții, transporturi, care utili
zează tehnica de calcul, a crescut 
foarte mult în ultimii 4—5 ani. în 
multe centre de calcul teritoriale, 
departamentale și uzinale s-au dez
voltat sisteme de teleprelucrare, care 

Interconectează numeroși utilizatori. 
Biblioteca națională de programe, 
organizată de Institutul de tehnică 
de calcul și informatică, a efectuat, 
numai în ultimul an, peste 13 500 de 
livrări dc programe generalizabile, 
prin a căror aplicare s-au obținut 
economii de cîteva sute de milioane 
de lei la cele" 480 de unități bene
ficiare.

— Există în întreprinderile noas
tre numeroase colective de specia
liști, interdisciplinare in majoritatea 
cazurilor, care concep sau adaptează 
programe informatice in funcție de 

specificul locului de muncă. Desigur, 
evidența tuturor acestor aplicații — 
oglindă perfectă a preocupărilor ac
tuale de modernizare — este o ope
rație dificilă, dar posibilă in ca
zul dezvoltării Sistemului informatic 
național. Deocamdată, solicitările 
adresate Bibliotecii naționale de 
programe ne dau o imagine parțială 
privind preocupările utilizatorilor 
din economie. Ce denotă cererile în
registrate și satisfăcute de această 
bibliotecă în 1986 ?

Ladislau Gașpar, economist : Să no-i 
tăm. in ordinea solicitărilor,-citeva 
nume de programe : „Ariei", „Ar
gus", „Sipet", „Sirius", „Star-PD“, 
„PCS", „Interplot", „Emma", „Aprov" 
și „Desprod" sau „Gecom". Și acum, 
să descifrăm insolitele denumiri prin 
care transpar preocupările utiliza
torilor noștri. „Ariei" și „Emma" 
denotă că tot mai mulți dintre 
utilizatori renunță la tradiționa
lele cartele perforate în favoarea 
lucrului la terminale cuplate la un 
calculator Felix-C, avantajele măsu- 
rindu-se în economie de timp și de 
resurse materiale și umane, în folo
sirea colectivă a calculatoarelor la 
întreaga lor capacitate. „Argus" și 
„Sirius" demonstrează utilizarea pe 
scară largă a minicalculaloarelor 
(Felix-M) și a calculatoarelor de ca
pacitate medie (Felix-C) pentru 
stocare și regăsire de date și 
pentru generarea rapoartelor de 
producție. „Sipet" este un sistem 
de programe care permite gestiu
nea materialelor, a pieselor și sub- 
ansamblelor din magaziile între
prinderilor, iar „Gecom", „Desprod" 
și „Aprov" sint folosite pentru pro
bleme de evidență și contabilitate în 
compartimentele de aprovizionare- 
desfacere. în ultimul timp, solicită
rile pentru produsele-program „Star- 
PD“, „PCS" și „Interplot" au crescut, 
ceea ce arată că în întreprinderile 
noastre grafica pe calculator nu mai 
este o noutate. Desenele tehnice se 
execută automat, întocmirea proiec
telor este programată și controlată 
cu ajutorul calculatorului. Pentru 
eșalonarea lucrărilor la o nouă in
vestiție, de pildă, prin utilizarea 
unor asemenea produse-program se 
optimizează timpul și costurile de 
execuție pe fiecare fază, se eviden
țiază activitățile critice de care de
pinde realizarea proiectului. Mențio
năm că aceste livrări sint însoțite de 
activități de instruire a beneficia
rilor și de asistență tehnică.

— După cum se știe, in actuala 
etapă de modernizare, in multe uni
tăți economice se prevede introduce
rea sau generalizarea utilizării tehni
cii de calcul, acțiuni stimulate de ex
periența proprie a întreprinderii sau 

de rezultatele obținute de alți utili
zatori din economia națională. Puteți 
evoca această experiență prin citeva 
exemple concrete, subliniind eficien
ța economică datorată folosirii calcu
latorului 1

Nicolae Badea-Dincă, economist : 
Atît in domeniul electronicii și elec
trotehnicii, cît și în cel al construcții
lor de mașini, proiectarea asistată de 
calculator ciștigâ tot mai mult teren. 
Eficiența este în acest caz un argu
ment mai mult decît convingător în 
favoarea generalizării modernei me
tode de proiectare. De pildă, proiec
tarea asistată de calculator a plăci
lor cu circuite imprimate asigură o 
creștere a productivității muncii cu 
50 Ia sută (in atelierul de proiec
tare), dar și o reducere cu 30 la 
sută a volumului unui minicalcula- 
tor, deci a consumului de materiale 
și energie la producător — între
prinderea de calculatoare electronice 
din București. Calculul și execuția 
automată a desenelor tehnice pentru 
piese și subansamble de mașini- 
unelte au, de asemenea, ca efect re
ducerea consumului de metal și creș
terea productivității muncii în pro
iectare. Un exemplu : la întreprin
derea de scule Rișnov, calculatorul 
contribuie la reducerea duratei de 
proiectare de la 30 de zile la 3—4 
ore și la însemnate economii de oțel. 
In construcția de nave maritime, 
proiectarea asistată de calculator 
conduce la reducerea cu 15 la sută 
a manoperei de asamblare și la 
micșorarea consumului de metal cu 
3 la sută ; randamentul mașinilor de. 
debitat crește cu 10 la sută, iar con
sumul de materiale de sudură scade 
cu 14 la sută, în condițiile sporirii 
preciziei în execuție și a calității 

lucrărilor aferente corpului navei. 
Tot prin proiectare asistată. Trustul 
de lucrări speciale și izolații tehno
logice a redus cu 40 la sută costul 
proiectelor pentru construcții înalte, 
cum sînt coșurile din beton armat. 
La întreprinderea de confecții și 
tricotaje București se optimizează 
croirea pe baza tiparelor executate 
cu calculatorul pentru circa 200 
de produse, productivitatea muncii 
crescînd cu 35 la sută. Să menționăm, 
de asemenea, că prin conducerea o- 
perativă cu calculatorul a instalați* 
ilor sistemului engrge.țiq, național se 
asigură optimizarea regimurilor de 
funcționare a acestora — economi- 
sindu-se circa 60 000 tcc/an — și in 
multe cazuri încadrarea consumurilor 
la beneficiari în cotele repartizate.

— Exemplele sint, desigur, mai nu
meroase la ora actuală. Știm că in 
ce privește cercetarea și proiectarea 
asistate de calculator, I.C.S.I.T.- 
T.C.I. a fost un important promotor, 
alături dă colective de specialitate 
din învățămintul superior și din pro
ducție. Cum evoluează aceste pre
ocupări ?

Dr. ing. Dan Roman : în prezent, 
potrivit Programului special de cer
cetare și proiectare asistate de 
calculator, coordonat de Comitetul 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, program elaborat sub îndrumarea 
directă a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, in
stitutul nostru realizează — în cali
tate de proiectant general sau proiec
tant de specialitate, colaborînd cu 
unitățile beneficiare — o gamă largă 
de sisteme informatice, dintre care 
unele și-au dovedit eficiența și fac 
obiectul generalizării în economia 
națională. Ne referim la sistemele 
complexe de echipamente, programe 
și servicii informatice — unele au 
fost deja amintite — pentru automa
tizarea calculelor tehnico-inginerești 
și prelucrarea datelor experimenta
le, generarea automată a documen
tațiilor tehnologice, proiectarea asis
tată a ansamblelor mecanice în in
dustria construcțiilor de mașini, 
elaborarea planurilor de sistematiza

Fără îndoială, anul 1987 va marca o amplificare și diversificare a cola
borărilor dintre Institutul de tehnică de calcul și informatică și beneficiarii 
din economia națională pentru care una dintre cele mai importante sarcini 
ale actualei etape este modernizarea producției. Desigur, pentru moder
nizare, întreprinderile prevăd însemnate investiții, cu atît mai eficiente 
cu cît termenele lor de recuperare sînt mai reduse. Termenele de recu
perare depind însă de costul noilor Utilaje și tehnologii, dar și de utili
zarea optimă a acestora. Se investește, de asemenea, pentru asigurarea 
unei permanente pregătiri și perfecționări a muncitorilor și cadrelor de 
specialitate. Fiind aspecte ce interesează în mod deosebit cînd vorbim 
de domeniul tehnicii de calcul și informaticii, le vom aborda într-o viitoare 
serie de articole.

Valeria ICHIM

re a teritoriului, efectuarea calcule
lor de structură în construcții ș.a.

— in multe din programele de mo
dernizare elaborate in intreprinderi, 
una dintre importantele măsuri ale 
actualei etape este utilizarea calcu
latorului in conducerea operativă a 
producției, cu scopul reducerii dura
tei de lansare, programare, urmărire 
și reprogramare a producției, pre
cum și al optimizării activității de 
aprovizionare-desfacere. Calculatorul 
își dovedește insă utilitatea, efi
ciența și in conducerea proceselor 
tehnologice, prin reducerea consu
murilor de energie și de materiale 
sau prin sporurile de producție. Din 
acest punct de vedere, al reducerii 
consumului de energie, menționați 
una din cele mai semnificative rea
lizări ale tehnicii de calcul.

Dr. ing. Adrian Davidoviciu : Sis
temul de conducere cu calculatorul 
a electrolizei aluminiului. Institutul 
nostru a colaborat pentu proiectarea 
acestuia cu întreprinderea de calcu
latoare electronice București. Bene
ficiarul — întreprinderea de aluminiu 
din Slatina — reușește astfel să mic
șoreze consumul energetic specific cu 
circa 200 kW pe tona de aluminiu, 
ceea ce înseamnă o economie anuală 
de peste 7 000 MW. Deocamdată, 
noul procedeu — prin care durata de 
programare a producției se reduce 
de aproximativ șase ori — se aplică 
numai la 192 de cuve, urmînd a fi 
generalizat în toate secțiile de elec
troliză ale întreprinderii. Aș dori să 
adaug că, recent, sistemul a fost so
licitat și la export și, de asemenea, 
faptul că institutul nostru — la ce
rerea unor parteneri externi — a rea
lizat și alte aplicații similare, un 
exemplu fiind sistemul de conducere 
cu minicalculatoare românești a in
stalației de peletizare a minereului 
de fier.

— Calculatorul poate interveni, 
așadar, eficient in proiectare, in con
ducerea operativă a producției, in 
gestiunea resurselor materiale și 
energetice. Ce rol trebuie să-i re
zervăm, mai cu seamă in actuala 
etapă de modernizare, in ce privește 
asigurarea și controlul calității pro
duselor ?

Ing. Constantin Vasiliu : Calcula
torul poate și trebuie să fie folosit 
pe tot parcursul elaborării unui pro
dus, de la documentarea specifică 
cercetării și proiectării, apoi lansa
rea și urmărirea lui în fabricație 
pină la evaluarea calității și fiabili
tății sale la beneficiar. De altfel, în 
institutele și întreprinderile noastre, 
calculatorul este, în general, folosit 
în acest scop, mai recentă fiind 
utilizarea sa, efectiv, în procesele de 
producție, pentru urmărirea pe fluxul 
tehnologic a calității produselor,' în
treprinderea „Electronica" din Ca
pitală, unul din colaboratorii noștri 
apropiați, este, din acest punct de 
vedere, un exemplu demn de urmat. 
Ca, de altfel, și Combinatul siderur
gic Galați, unde se implementează 
un sistem de control nedistructiv al 
tablei pentru' conductele magistrale 
de gaz metan. Noutatea nu este con
trolul nedistructiv, ci minicalculato- 
rul „Coral", care prelucrează opera
tiv sutele de informații obținute de 
la echipamentele de defectoscopie 
ultrasonică. La această realizare de 
virf a tehnicii românești, competi
tivă pe plan mondial, specialiștii 
institutului nostru au contribuit prin 
elaborarea programelor informatice.

— Intr-o întreprindere cu adevărat 
modernă, liniile automate flexibile, 
roboții, calculatoarele trebuie să de
vină o prezență obișnuită. Dar cer
cetarea și unitățile producătoare de 
profil trebuie să sprijine îndeaproa
pe, cu multă promptitudine, aseme
nea intreprinderi. Ce poate propune, 
in acest sens, Institutul de tehnică 
de calcul și informatică beneficiari
lor din economia națională in 1987?

Nicolae Badea-Dincă, economist : 
Generalizarea sistemelor integrate de 
concepție, inginerie tehnologică si 
fabricație, cu alte cuvinte, a confi
gurațiilor specifice de mini și micro- 

'calculatoare înzestrate cu progra
me informatice pentru cercetarea și 
proiectarea asistată a produselor și 
tehnologiilor, conducerea operativă 
a producției, automatizarea fabrica
ției și â controlului de calitate. 
Dorim ca in acest an să fim solici
tați mai mult de beneficiarii din 
economie pe linia promovării siste
melor de conducere a producției cu 
calculatorul, care permit automatiza
rea flexibilă a fabricației de unicate 
și serii mici : comanda și reglarea 
regimului de funcționare a mașini- 
lor-unelte, utilajelor, instalațiilor, ro
boților și manipulatoarelor, precum 
și integrarea acestora in linii și 
celule flexibile ; programarea, lan
sarea și urmărirea operativă a pro
ducției la nivel de secții și ateliere.

a învățămîntului politico-ideologic
Sub conducerea comitetului de 

partid de la marele combinat șide- 
rurgic hunedorean, în cercurile in- 
vățămintului politic de masă se des
fășoară o neîntreruptă activitate de 
studiu și însușire a sarcinilor și pre
vederilor cuprinse in documentele 
partidului nostru, în cuvîntările, 
orientările și indicațiile secretarului 
general al partidultli, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Un timp mai îndelungat — peste 
o lună — am urmărit, cu sprijinul 
comitetului de partid, la cîteva 
cursuri ale învățămîntului, activita
tea de studiu și pregătire a viitoarei 
dezbateri ce se desfășoară intre 
cele două convorbiri. Sînt multe ac
țiunile care ar putea fi înfățișate. 
Dintre acestea se detașează cu deo
sebire modul cum se pregătește și 
se desfășoară instruirea propagan
diștilor, desfășurată lunar.

Este de notat, mai întîi, preocu
parea pentru a găsi forme și mo
dalități interesante, care să îndemne 
pe fiecare participant la un studiu 
temeinic, aprofundat și o pregătire 
corespunzătoare pentru dezbateri. 
Instruirea lunară a propagandiștilor 
nu se rezumă la o simplă consulta
ție sau prezentare a temei și biblio
grafiei. Programul este organizat 
separat pe cele două forme de stu
diu și se desfășoară lunar în două 
serii, pentru cuprinderea propagan
diștilor din toate schimburile. în
totdeauna, programul este întocmit 
și aprobat de comitetul de partid, 
avîndu-se grijă ca de fiecare dată 
să fie invitați pentru diferite expu
neri și consultații activiști ai Comi
tetului municipal de partid Hune
doara, cadre de conducere din com
binat. sau lectori ai Institutului de 
subingineri din localitate.

Instruirea se deschide de fiecare 
dată cu „Momentul economic", în 
care, succint, este prezentată situa
ția realizării „la zi" a planului de 
producție în secțiile și uzinele com
binatului, preliminările înfăptuirii 
planului în decada următoare, pre
cum și unele probleme majore ce 
revin spre rezolvare diferitelor co
lective de muncă, pe fluxul tehno
logic al producerii metalului. Se 
prezintă apoi tema ce urmează a fi 
dezbătută și bibliografia, după care 
au loc răspunsuri la întrebări, lămu
rirea unor probleme mai puțin cla
re, schimburi de opinii privind as
pectele de ordin metodologic ale dez
baterilor, așa cum s-au întîmplat 
lucrurile la temele privind perfec
ționarea continuă a sistemului de 
pregătire profesională a personalului 
muncitor, necesitatea lărgirii bazei 
energetice și de materii prime. în 
fiecare lună, în programul de in
struire figurează și alte acțiuni, toa
te organizate in sprijinul lărgirii și 
aprofundării temelor ce urmează a 
fi dezbătute în cercuri, dar care 
completează cunoștințele propagan
diștilor și contribuie la îmbogățirea 
orizontului lor de cunoaștere.

La punctele de dqcpmeptarg 
politico-ideolbgică, propagandiștii 

Arhitectură nouă în comuna Nojorid din județul Bihor
Foto : S. Cristian

pot consulta sinteze documenta
re ale principalelor sarcini desprin
se din cuvîntările secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și obiec
tivele ce revin siderurgiștilor hune- 
doreni ; expuneri, consultații ia te
mele solicitate de propagandiști, 
filme de scurt metraj pe teme ale 
muncii politico-educative și științi
fice ; informări privind unele pro
bleme ale situației internaționale.

— Procedind așa — subliniază to
varășul Vasile Dragomir, secretar 
adjunct al comitetului de partid de 
la Combinatul siderurgic Hunedoara 
— s-a reușit ca propagandiștii să 
manifeste un interes susținut față de 
pregătirea lor, in vederea organiză
rii unor dezbateri cu un bogat con
ținut de idei în strînsă legătură cu

insemnări despre activitatea de 
pregătire a propagandiștilor și 
cursanților la Combinatul si

derurgic Hunedoara

viața, cu sarcinile concrete ale pro
ducției. Prezentarea unor sinteze și 
a momentului economic, partici
parea lor la dezbaterile ce se orga
nizează în cadrul instruirilor au con
dus la o mai bună pregătire a pro
pagandiștilor, la creșterea capacită
ții lor de a orienta discuțiile către 
acele aspecte esențiale de Ia locul 
de muncă, de a mobiliza colectivele 
la înfăptuirea sarcinilor ce le revin.

Ne-am convins de acest lucru 
participind la unele dezbateri sau 
discutînd cu mai mulți propagan
diști și cursanți. Ne-am oprit la 
cercul politico-ideologic de masă 
condus de propagandistul loan Cri- 
șan, ce cuprinde cursanți din 
schimbul D al oțelăriei electrice I. 
Așadar, un cerc cu numeroși cursanți 
dintr-un loc hotărîtor de producție, 
una dintre oțelăriile hunedorene, 
care, de multe ori, constituie un 
adevărat „laborator" al fabricării 
noilor sortimente de metal de calita
te superioară. Cei mai mulți dintre 
participanții la dezbateri, subliniind 
importanța deosebită ce o acordă 
documentele partidului nostru, ideile 
și orientările secretarului general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, econo
misirii și valorificării superioare a 
resurselor materiale și energetice au 
remarcat direcțiile asigurării bazei 
de materii prime și materiale ne
cesare dezvoltării susținute a țării, 
rezervele de care dispun oțelarii 
pentru continua sporire a producției 
de metal de înaltă calitate atît de 
necesar ramurilor de virf ale econo
miei naționale. S-au relevat în 
această privință posibilitățile ce se 
cer a fi mai bine puse în valoare in 
ceea ce privește sporirea producției 
de oțel, dar și recuperarea unor ele- 
mepte de aliere, cărămizi refractare 

și alte materii prime necesare pro
ducerii oțelului. în cunoștință de 
cauză, propagandistul a insistat asu
pra importanței economisirii energiei 
electrice și a electrozilor, a elimină
rii oricărei forme de risipă.

A urmat apoi prezentarea succintă 
a viitoarei teme, precum și a unor 
grafice ilustrative privind creșterea 
productivității muncii — lege obiec
tivă a progresului economic și social, 
dublarea pină în 1990 a productivi
tății muncii și prezentarea bibliogra
fiei. în perioada ce a urmat, propa
gandistul a ținut <p legătură neîn
treruptă cu toți cursanți!. în primul 
rînd i-a ajutat pe toți să intre in 
posesia materialului bibliografic 
existent la punctul de documentare.

Prin preocuparea biroului organi
zației de bază, specialiștii din secție 
au furnizat conducătorului cercului 
o serie de informații utile viitoarei 
dezbateri, cum ar fi necesitatea in
tensificării eforturilor otelarilor și ale 
muncitorilor de la întreținere pentru 
creșterea procentului de scoatere la 
metal prin utilizarea deplină a ca
pacităților de producție, eliminarea 
oricăror surse de defecțiuni electrice 
sau mecanice, respectarea strictă a 
rețetelor de fabricație și a tehnologi
ilor de lucru.

Preocuparea pentru buna pregătire 
a fiecărui cursant între două dezba
teri prin acordarea unui permanent 
sprijin și stimularea unui interes 
crescut pentru studiu nu a rămas 
fără rezultat. La dezbaterea cu tema 
„creșterea productivității muncii" 
numeroși cursanți care au luat 
cuvîntul au asigurat un caracter 
combativ dezbaterii, aprofundind 
unele teze și idei din cuvîntările 
secretarului general al partidului in 
această primă parte a anului. Parti
cipanții la dezbateri au făcut o 
strînsă legătură cu sarcinile lor con
crete, prezentînd pe baza argumente
lor și faptelor din procesul de pro
ducție posibilitățile ce există ca pro
ductivitatea muncii să crească, 
conform prevederilor actualului cin
cinal, Alternînd dezbaterea cu un 
dialog viu cu participanții, propa
gandistul a reușit să fixeze mai te
meinic cunoștințele însușite anterior, 
să stimuleze interesul tuturor 
cursanților pentru punerea in va
loare a posibilităților ce există, și în 
schimbul respectiv, de sporire a pro
ductivității muncii.

Toate acestea demonstrează că 
reușita unei dezbateri nu este rezul
tatul inspirației propagandistului și 
al modului cum îl „ajută" cursanții. 
Realitatea este că reușita fiecărei 
dezbateri „adună" toate eforturile 
depuse pentru buna ei pregătire : de 
la instruirea temeinică a propagan
diștilor la parcurgerea bibliografiei, 
la știința stimulării discuțiilor. Iar 
de toate acestea răspund deopotrivă 
organizațiile de partid, cît și pro
pagandiștii.

Sabin CERBU 
corespondentul „Scinteii" 

mȘzc- eh eecr'omb !'

Unelte agricole utile 
în orice gospodărie 

în orice gospodărie rurală sînt 
absolut necesare unelte pentru gră
dina proprie, pentru lotul în folo
sință. pentru straturile de flori din 
fața casei. în acest scop, magazinele 
specializate ale comerțului de stat 
oferă celor interesați posibilitatea 
alegerii și procurării unui diversi
ficat sortiment de unelte și scule 
de uz agricol și gospodăresc. Atît 
în Capitală, cît și în întreaga țară, 
la raioanele de fierărie ale unități
lor de profil, s-au pus in vinzare 
sape, cazmale. lopeți, săpăligi, 
plantatoare pentru flori, pentru le
gume, foarfece de gard viu și foar- 
face pentru vie, tîrnăcoape, ferăs- 
traie, scormonitori de pămint, 
truse pentru pomicultură, stropi
tori pentru udat, furtunuri pentru 
stropit, aspersoare, pompe kama 
pentru tras apa sau pompe mono
bloc, pompe vermorel etc. La ra
ionul de fierărie al unității nr. 104 
din bd. Uverturii din Capitală, 
de pildă, impresionează plăcut felul 
în care sînt expuse în rafturi o se
rie de unelte agricole. Fapt consta
tat, ’de altfel, și în alte magazine 
de profil din Capitală și din țară. 
Important e că absolut toate unel
tele și sculele amintite se găsesc 
în aceste zile in magazinele spe
cializate ale comerțului de stat. 
Aceleași magazine dispun, la ra
ioanele de profil, de o varietate de 
îngrășăminte chimice necesare fer
tilizării terenurilor agricole și de 
produse chimice — insecticide și 
fungicide destinate stropirii pomi
lor și plantelor.

Lesne de procurat din raioanele 
specializate ale magazinelor co
merțului de stat, toate aceste unel
te înlesnesc fiecărui gospodar rea
lizarea lucrărilor agricole de pri
măvară în timp optim. (Marta 
Cuibuș).

REALIZĂRI ÎN PRODUCȚIE DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ IN ACȚIUNE
-> ■>

CLUJ : Noi capacități 
de producție

La Combinatul metalurgic din 
Cîmpia Turzii se realizează un 
amplu program de dezvoltare 
și modernizare a capacităților 
de producție pentru fabricarea 
unor cantități sporite de produ
se metalurgice de înalt nivel 
tehnic și calitativ, destinate 
programelor prioritare ale eco
nomiei naționale și pentru ex
port. Pe baza acestui program 
au fost puse în funcțiune noi 
capacități de producție la oțe- 
lărie, laminoare, trăgătoriile de 
oțel, electrozi de sudură spe
ciali, cabluri de tracțiune. 
Colectivul Trustului antrepri
ză generală de construcții in
dustriale a realizat și pus 
în funcțiune la trăgătoria de 
oțel o nouă capacitate de 
producție pentru sîrmă zincată, 
care se utilizează la fabricarea 
cablurilor pentru benzi trans
portoare necesare industriei mi
niere. Totodată, s-a intensificat 
ritmul de lucru pentru pune
rea în funcțiune a capacităților 

de producție pentru sîrmă trasă 
din oțel inoxidabil și sîrmă pen
tru arcuri de supape, precum și 
a obiectivelor de recuperare și 
refolosire a resurselor energe
tice secundare de la oțelărie, la
minoare și trăgătoriile de oțel. 
(Marin Oprea).

DEVA: Utilaje 
pentru industria minieră

Acționînd în spiritul indicați
ilor și al sarcinilor formulate de 
secretarul general al partidului, 
colectivul de muncă al tinerei 
întreprinderi pentru piese de 
schimb și reparații utilaje mi
niere din Deva a reușit șă rea
lizeze, în condiții de calitate 
superioară, primele 50 tong de 
blindaje pentru morile autogene 
de mare capacitate necesare mă
cinării minereurilor. După înce
perea efectuării reparațiilor ca
pitale la însemnate capacități de 
producție din minerit. între
prinderea va realiza cor
puri d'e măcinare și blindaje 
din fontă înalt aliată, pentru 

morile de măcinare a minereu
rilor. (Sabin Cerbu).

VASLUI : înnoirea 
și modernizarea 

producției
Colectivul de oameni ai 

muncii de la întreprinderea de 
aparate de măsură și control din 
municipiul Vaslui a omologat și 
introdus in fabricația de serie, 
în cinstea zilei de 1 Mai, un 
nou și valoros produs. Ni-1 pre
zintă inginerul Gheorghe Gru- 
măzescu, directorul unității :

— Este vorba despre presosta- 
tul de medie presiune, realizat 
în baza unei tehnologii de virf 
elaborată de specialiștii noștri. 
Cu o structură de elemente și 
repere complet integrate, noul 
produs se utilizează la controlul 
nivelurilor de presiune a fluide
lor în instalațiile de automa
tizare, iar inalla precizie și ro
bustețe în exploatare îl situea
ză la nivelul celor mai reușite 
produse similare din străinătate. 
(Petru Necula).

(Urmare din pag. I)
conturat clar ceea ce aveam de fă
cut" Și la Reghin, asemenea altor 
localități, faptele atestă cu forța ar
gumentelor că. prin exercitarea 
directă a drepturilor si îndatoririlor 
cetățenești, au fost posibile multe în
făptuiri de interes general, la care 
și-au adus contribuția majoritatea 
cetățenilor din cele 54 organizații ale 
O.D.U.S. de pe raza orașului.

Există la nivelul orașului o eviden
ță la zi a tuturor propunerilor și ini
țiativelor făcute de cetățeni la aces
te foruri ale democrației? precum si 
o evidentă pe circumscripții electo
rale. iar in cadrul acestora, pe dife
rite sectoare de activitate : de trans
punerea lor în practică răspund, de 
la caz la caz. si cele patru comisii 
de resort ale O.D.U.S. Iar adesea 
cetățenii înșiși au fost cei care si-au 
asumat răspunderea soluționării pro
punerilor făcute.

Exemple ? Multe. Iată numai 
cîteva...

în cartierul „Apalina", Gyorfi Pe
tru — un cetățean dintre cei mai 
harnici și mai gospodari din oraș — 
ne-a relatat un fapt : „Cartierul nos
tru este frumos, aerisit si bine în
grijit. Dar pentru acest „mic oraș in 

oraș", spâțiile căminului cultural 
erau la un moment dat cu totul insu
ficiente. Firește, am sesizat, dar am 
și acționat 1 Cum ? Angajindu-ne ca, 
în urma întocmirii proiectului. îm
preună cu cetățenii, să executăm în
treaga manoperă — de la fundații, la 
acoperiș și zugrăvit. Avînd acceptul 
organului local, am trecut la treabă. 
Urmarea : costul și perieada execu
ției au fost reduse la mai bine de 
jumătate, iar azi avem la dispoziție 
un cămin nou și spațios".

Realizările membrilor O.D.U.S., ob
ținute în colaborare cu cei ai altor 
organizații de masă și obștești, sînt. 
intr-adevăr, notabile. Și ele sint ro
dul inițiativelor cetățenilor. Bună
oară, în cartierul Iernuțeni, la propu
nerea cetățeanului Liviu Gurghian. a 
fost construită in timp record o pa
sarelă metalică peste Canalul Morii ; 
au fost amenajate și extinse zonele 
de agrement din „Pădurea rotundă" 
și ale Parcului central, au fost de- 
colmatate albiile piraielor ce traver
sează orașul. Dar inițiativele cetățe
nilor și-au spus cuvîntul și în reali
zarea unor obiective mai îndrăznețe, 
de interes general.

Iată ce am aflat în acest sens de 
la Biro Magda — membră a comite
tului orășenesc al O.D.U.S. :

— Numeroși cetățeni au lansat 
propunerea de a extinde spațiile co
merciale existente. Propunerea a fost 
discutată și în adunările cetățenilor, 
și în sesiunea consiliului popular. 
Fiind îndreptățită. s-au întocmit 
studii și proiecte, ajungîndu-se la 
concluzia că lucrările vor fi accele
rate dacă cele necalificate (iar 
unde e posibil chiar și unele 
calificate) vor fi efectuate de cetă
țeni. Bineînțeles, s-a trecut la lucru. 
S-au efectuate sute și sute de ore 
de muncă patriotică. Urmarea : spa
tiile comerciale ale orașului au fost 
extinse cu peste 664 mp ; s-a ame
najat un magazin tip „Romarta". s-a 
înființat o unitate lacto-vegetariană. 
Realizări la care se adaugă înfiin
țarea, în ultima perioadă, a peste 
20 unități prestatoare de servicii că
tre populație.

Neîndoios, dînd aceste exemple, 
nu putem emite faptul că cetățenii 
orașului au efectuat, numai în anul 
1986. lucrări de reparații curente' și 
capitale în străzile Terasei, Vînători- 
lor, Mihai Viteazul, Școlii și altele, 
în valoare de mai bine de un mi
lion lei. valoarea totală a lucrărilor 
efectuate prin munci patriotice în 
perioada menționată însumînd 34 
milioane lei. La care se adaugă vo

lumul mare de metal, lemn, sticlă, 
mase plastice și alte materiale recu
perate și revalorificate.

In prezent, o dată cu primăvara, 
membrii O.D.U.S. plantează flori, 
arbori și arbuști ornamentali, 
execută reparații ale îmbrăcă- 
minților asfaltice și ale trotua
relor, întrețineri de zone verzi, ame- 
najind canale pentru scurgerea ape
lor pluviale și altele. De altfel, în 
acest an, numai membrii acestei or
ganizații s-au angajat să efectueze 
peste 100 000 zile de muncă pa
triotică, plus 420 zile cu mijloacele 
proprii de transport.

E greu de redat într-un spațiu li
mitat toate acțiunile și modalitățile 
prin care comitetul orășenesc 
O.D.U.S. Reghin acționează pentru 
atragerea membrilor organizației, a 
tuturor locuitorilor, în activitatea da 
dezvoltare social-edilitară, de bună 
gospodărire si înfrumusețare a lo
calității. Ceea ce dorim să adăugăm, 
în final, este faptul că garanția reu
șitelor de viitor stă — ca și pină 
acum — în permanenta conlucrare a 
comitetului O.D.U.S. cu cetățenii, in 
implicarea lor efectivă în înfăptuirea 
inițiativelor și a propunerilor ob
ștești.
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Ameliorarea simțitoare a timpului 
a permis reluarea însămînțărilor în 
Cimpia Crișurilor. Pentru folosirea 
deplină a fiecărei ore bune de lucru 
și utilizarea judicioasă a tuturor 
mijloacelor mecanice din secțiile de 
mecanizare, comandamentul jude
țean pentru agricultură a dispus de
tașarea unor formații de mecaniza
tori din zona colinară în cea de șes, 
unde există con
diții prielnice se
mănatului pe su
prafețe mai mari. 
Starea terenului 
impune însă rea
lizarea unor lu
crări diferenția
te de la o uni
tate la alta, chiar 
de la o solă la 
alta. De aceea, 
cuvîntul de ordi
ne este concen
trarea și regru
parea ripidă a 
forțelor în punc
tele de maximă 
solicitare, fapt în
lesnit de organizarea bună a muncii, 
pe formații specializate pe diferite 
operații și chiar pe culturi. Este o 
măsură care s-a dovedit eficientă, 
contribuind la sporirea ritmului de 
lucru. Dacă marți, bunăoară, să- 
mința a fost pusă sub brazdă pe 
10 361 hectare, joi suprafața insă
mințată a ajuns la 12 225 hectare, 
fiind superioară vitezei planificate. 
De altminteri, graficele de lucru au 
fost refăcute în fiecare unitate, mo- 
bilizîndu-se importante forțe la pre
gătirea terenului in cursul nopții, 
tocmai pentru a comprima la ma
ximum termenele de execuție a 
lucrărilor.

Cu grabă, dar și cu deosebită grijă 
pentru calitatea însămînțărilor. A- 
ceasta este concluzia majoră care se 
desprinde in urma raidului între
prins în unități situate în zona agri
colă cuprinsă între Valea lui Mihai, 
Săcueni, Sîntandrei, Salonta și Că- 
lacea. Că exigența este mai necesa
ră ca oricînd, denotă adaptarea teh
nologiilor la condițiile specifice solei. 
La C.A.P. Curtuișeni. schimbul 
noapte pregătise suficient front 
lucru. Pe una din sole, încă de 
prima oră a dimineții, se lucra 
plantarea cartofilor cu o mașină 
mare randament. „Pentru a fi mai 
ușoară și a evita tasarea terenului
— ne spune Cornel Moț. inginerul 
șef al consiliului agroindustrial Va
lea lui Mihai, prezent din zori aici
— am incărcat numai pe jumătate 
mașina de plantat cartofi. Dacă am 
umple buncărul la capacitate, există 
riscul să facem o lucrare de proastă 
calitate. Procedînd în felul acesta, 
alimentînd mașina de plantat cu tu
berculi la ambele capețe ale solei, a- 
sigurăm funcționarea ei neîntrerup
tă, realizînd viteza planificată". La 
C.A.P. Valea lui Mihai, pe suprafe
țele destinate culturilor cu semințe 
mici, cum este bunăoară sfecla de 
zahăr, pregătirea patului germinativ, 
pe teren pivelat din toamnă, se face 
numai cu’combinatoriii, prevăzut cu 
tăvălug Croschilet Care afinează so
lul la adincimea de însămințare. 
„Anul trecut am recoltat. în medie, 
50 200 kg de pe fiecare din cele 300 
hectare cu sfeclă de zahăr. Acum, 
ne-am angajat pentru o producție de 
6 vagoane de sfeclă, pregătind con
diții optime. Am încorporat 310 kg 
îngrășăminte 
hectar. Am 
calcaroase pe 
cîte 50 tone 
la hectar" — 
inginerul-șef al cooperativei. Se re
marcă preocuparea pentru calitatea 
semințelor puse sub brazdă. Sămința 
de sfeclă, de pildă, ă mai fost tre
cută încă o dată printr-un vîntură- 
tor mecanic. Avantajele ? îndepăr
tează sfărimăturile care au rămas de

la șlefuirea seminței, djminuînd, tot
odată. și posibilitatea infundării ori
ficiilor discurilor de la semănătoare. . 
In plus, procentul de germinație de
pășește acum 87 la sută. Semănăto- 
rile lucrau din plin și la Otomani, 
Simian și Tarcea. Grija pentru den
sitate merge pină acolo incit chiar 
și la mijlocul solei, mecanizatorii o- 
presc semănătoarea, curăță patinele.
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perativei. Datoria noastră, a specia
liștilor. este acum ca din zori și pină 
seara tirziu să fim lingă mecaniza
tori, să veghem alături de ei respec
tarea ordinului de lucru. Am reglat 
semănătorile pentru a realiza o den
sitate care, în teren neirigat, să ne 
permită să realizăm o producție me
die de peste 40 000 kg la hectar". 
Tocmai se încheiase insămîntatul pe 

o solă și un con
trol se impunea de 
la sine. Distanța 
intre rinduri 45 
cm. iar între glo- 
merule. pe rind. 
5—6 cm. întoc
mai ca în ordinul 
de lucru. ..Am 
stabilit ca nici o 
suprafață 
mînțată 
scape 
lor de 
Numai 
se face 
avem dreptul 
raportăm 
zarea lucrării 
Flonta, președin- 
agroindustrial Să-

o apreciere

In cimp la semănat

mehedin- 
i propus

Ioan EAZA
corespondentul „Scînteii

muncă
rodnică"

cooperati-

HHMI

cartofilorPlantarea
PRECIZĂRI ALE SPECIALIȘTILOR

REPEDE, DAR Șl BINE
Așa se acționează în unitățile agricole 

din județul Bihor pentru încheierea grabnică 
a însămînțărilor

verifică modul cum distribuie să- 
mința fiecare secție.

Se lucrează de zor, cu răspundere 
pentru calitatea lucrărilor și in con
siliul agroindustrial Săcueni. La 
C.A.P. Diosig, capacitatea de lucru 
a utilajelor folosite la pregătirea te
renului este astfel corelată cu a se
mănătorilor, incit timpul dintre a- 
ceste operațiuni se reduce la cel 
mult 24 de ore. Este o cerință esen
țială pentru culturile cu semințe 
mici, care trebuie să găsească umi
ditatea necesară răsăririi in condiții 
normale. La C.A.P. Roșiori se sta
biliseră exact cu o zi inainte unde 
să se deplaseze utilajele, cit teren să 
fie pregătit și în ce condiții de ca
litate. Program întru totul respectat. 
„Recolta stă în miinile mecanizato- 

apreciază președintele coo-

i fntr-o zi „fierbinte" 
' din campanie am po

posit dis-de-dimineață 
la Salcia, 
vă agricolă de frunte 
din c.mpia i 
țeană. Ne-am 
să vedem ce înseamnă 
aici, la Salcia, o zi de 
muncă. Din toate di-

î 
î

l recțiile — comuna Sal- 
’ cia are peste 5 000 de 
ț locuitori — grupuri, 

grupuri de cooperatori 
și mecanizatori se in-

50 hectare cu cartofi 
de vară. Și facem — 
se poate vedea — o 
lucrare de calitate".

Ajungem la grădina 
de legume. Munca se 
desfășoară intr-o or-

substanță activă la 
aplicat amendamente 
întreaga suprafață și 
îngrășăminte organice 
preciza Farkas Imre,

însă- 
să nu 

exigente- 
calitate. 

după ce 
recepția 

să 
reali-

conchide Nicolae 
tele consiliului 
cueni.

O dată cu încălzirea vremii, ritmul 
însămînțărilor a crescut de la o zi la 
alta. Pirră joi seara, însămîn- 
țările de primăvară au fost realizate 
pe 38 la sută din suprafața prevă
zută. Principalele forțe sint concen
trate de acum la semănatul porum
bului, lucrare executată pe 24 
la sută, joi fiind prima zi în care se
mănatul s-a extins în toate unitățile 
cultivatoare din județ, mai avansate 
fiind cele din consiliile agroindus
triale Mădăras, Ciumeghiu. Săcueni, 
Valea lui Mihai. Sinmartin. Cefa și 
Sălard.

r
( dreptau spre punctele 
' de lucru. Ce vor face 
l atîția oameni în cimp? 
' Constantin Bădița, 
ț președintele coopera

tivei agricole, zimbește 
cu înțeles. „Avem 

t — zice, 
și fiecare cooperator 

t sarcina lui, 
bine precizată". Punc
tul cel mai „fierbinte" 
este acolo unde se 
plantează cartofii. A- 
colo se află 400 de 
cooperatori. Inginera 
Sofia Neagoe, șefa 
fermei, ne spune : 
„Dispunem de forță de 
muncă suficientă. De 
aceea plantăm carto
fii manual. Tractoare
le le folosim la alte lu
crări, pentru a termi
na și semănatul cit 
mai repede. In 3 zile 
am plantat 50 hectare 
cu cartofi timpurii. 
Pină în seară, termi
năm de plantat și cele

L_ ........
I multe de făcut 
? și fiece'-'’
1 iși are

\
\
\
\
\
\
\
\

„Ieri a fost 
o zi de

dine desăvirșită, sub 
supravegherea atentă 
a celor doi șefi de fer
mă — Ioana Floricel 
și Constantin Sălcea- 
nu. In apropiere, 300 
de cooperatori plan
tează varza' timpurie 
in cimp. Cei din Sal
cia au, in acest dome
niu, o bună experien-

îl găsim pe Constantin 
Dinte; șeful secției 
mecanizare, aflat pre
tutindeni unde se lu
crează. „Lucrăm — 
spune acesta — pe o 
suprafață de aproape 
1 000 hectare și execu
tăm concomitent mai 
multe feluri de lu
crări. Cu 12 agregate 
pregătim terenul. Pe 
o solă insămințăm 
floarea-soarelui. Aici, 
unde ne aflăm, grăbim 
semănatul porumbu
lui. Este de muncă, nu 
glumă. De aceea ne 
grăbim". Intr-adevăr, 
floarea-soarelui ocu
pă 200 hectare: pest 
140 hectare au și fost 
semănate. A mai ră
mas pentru o zi bună 
de lucru.

Ce mai fac cei din 
Salcia intr-o astfel de 
zi? Peste 200 de oa
meni au impinzit plan
tațiile de pomi și vie. 
„Și aici se fac lucrări 

-ca la grădină", zice 
președintele.

Seara, la ora bilan
țului, sălcienii au pu
tut spune că au avut o 
zi de muncă record, 
care, ca și celelalte, 
dă trăinicie angaja
mentului lor de a ob
ține producții-record.
Virqiliu TĂTARU 
corespondentul 
„Scînteii

In județul Giurgiu au fost reluate insămințările 
Foto : A. Papadiuc

STADIUL PLANTĂRII CARTOFILOR, ÎN PROCENTE 
FATĂ DE SUPRAFAȚA PREVĂZUTĂ A SE CULTIVA, 

ÎN UNITĂȚILE AGRICOLE DIN ZONA A IU-A
JUDEȚUL PROCENT

ALBA 95
CLUJ 81
HUNEDOARA 81
BRASOV 71
MUREȘ 70
SIBIU 67
BISTRIȚA-NÂSĂUD 61
COVASNA 42
HARGHITA 39
SALAJ 35
MARAMUREȘ 39
SUCEAVA 29

(date furnizate de Ministerul Agriculturii)

Pină in seara zilei de 16 aprilie au fost insămintate 42 LA SUTA
din suprafețele destinate culturilor de primăvară.

Concomitent cu insămînțările, . tn 
această perioadă trebuie efectuat un 
mare volum de lucrări la plantarea 
cartofilor. După cum se știe,-în func
ție de cerințele aprovizionării popu
lației se cultivă cartofi timpurii, de 
vară și de toamnă. Potrivit datelor 
furnizate de Ministerul Agriculturii, 
pină in seara zilei de 16 aprilie, car
tofii timpurii au fost plantați pe în
treaga suprafață prevăzută, cartofii 
de vară — in proporție de 92 la 
sută, iar cei de toamnă — 51 la sută. 
Acum plantarea cartofilor trebuie 
mult intensificată. Aceasta necesită 
o temeinică organizare a muncii in 
cimp, care să permită folosirea de
plină a utilajelor și a forței de mun
că. Eforturi deosebite in această 
direcție trebuie depuse îndeosebi în 
județele mari cultivatoare, cum sint 
Harghita, Suceava, Neamț, Botoșani, 
in care lucrările sint intirziate. Con-

comitent cti grăbirea plantării, cea 
mai mare atenție trebuie acordată 
calității acestei lucrări, accentul pu- 
nindu-se pe realizarea, densităților 
prevăzute la hectar, astfel incit să 
fie obținute recolte mari. Am soli
citat pe tovarășul dr. ing. Constantin 
Draica, cercetător principal la Insti
tutul de. cercetare și producție a car
tofului Brașov, să facă unele preci
zări referitoare la normele tehnice 
care trebuie respectate acum la 
plantarea cartofilor.

— Datorită condițiilor climatice, 
plantarea cartofului a intirziat — ne 
spune interlocutorul. Acum este ne
cesar ca lucrarea să fie intensificată, 
urmărindu-se permanent umiditatea 
solului spre a se evita tasarea aces
tuia. Cea mai mare atenție trebuie 
acordată bunei funcționări a utilaje
lor. astfel incit să se realizeze den
sitățile stabilite la hectar conform 
tehnologiilor. Din analizele efectuate 
de. specialiștii Trustului economic de 
producție pentru cartof și ai Insti
tutului de cercetare și producție a 
cartofului, în unitățile cultivatoare, 
a reieșit că, in multe din ele nu s-a 
făcut sortarea corespunzătoare a ma
terialului de plantat și, mai ales, s-a 
neglijat calibrarea tuberculilor pe 
cele două fracții (30—45 și 45—60 
mm). De asemenea, nu s-a corelat 
desimea de plantare cu. mărimea 
(greutatea) tuberculilor, soiul și sco
pul culturii. Ca atare, ău fost folosi
te norme de plantare mai mări decît 
cele stabilite. Decretul nr. 78 din 
1986 cuprinde prevederi exacte cu 
privire la desimea și norma de plan
tare. în funcție ,de scopul, culturii și 
mărimea tuberculilor. Astfel, la car
tofii de toamnă, folosindu-se tuber
culi cu diametrul de 30—45 mm. tre
buie să se asigure o desime de 
60 000—65 000 la hectar, ceea ce pre
supune o normă de plantare de 3—3.2 
tone la hectar. în cazul celor cu dia
metrul de 45—60 mm se asigură 
45 000—55 000 tuberculi, adică 3,8—4,7 
tone la hectar.

Pentru încheierea plantării carto
fului în epoca optimă, pe toate su
prafețele planificate, trebuie acționat 
in vederea pregătirii materialului de 
plantat (sortarea și calibrarea tuber
culilor), stabilirii desimii de plantare 
în funcție de greutatea medie (mări
mea tuberculilor), reglăi-ii mașinilor 
de plantat pentru densitățile stabili
te, pregătirii optime a terenului — 
16—18 cm adincime — administrării 
îngrășămintelor chimice înainte sau 
concomitent cu plantatul, asigurării 
unei calități superioară a tuturor lu
crărilor. Sint cerințe de mare însem
nătate de care depinde realizarea 
unor recolte mari și de bună caii-

GRĂBIȚI. TOATE MIILOACEIE. SEMĂNATUL!

ȘI LA LĂDIȚĂ

ca să realizeze

Folosirea la maximum a 
semănat, organizarea a 12 

la pregătirea terenului.

exploatare forestieră și

legumicultorii 
au inceput, mai din 

față de anii trecuți. pre- 
pentru asigurarea amba-

URMAȚI-LE EXEMPLUL!
ÎN SCHIMBURI DE ZI Șl DE 

NOAPTE DuPă ploile din ultimele zile, in 
majoritatea zonelor din județul Tulcea solul a 
inceput să se zvinte și, ca atare, insămințările 
au fost reluate imediat. In consiliul agroindus
trial Babadag, joi dimineața doar in trei coope
rative agricole existau terenuri care puteau fi 
lucrate. La ora 9, la cooperativa agricolă Sa- 
bangia, de exemplu, pe o solă unde terenul 
fusese pregătit in ferestrele dintre ploi, cinci 
mecanizatori însămânțau porumbul. Pe o solă 
învecinată tractoare echipate cu combinatoare 
pregăteau patul germinativ. „Cu avansul ciști- 
gat la pregătirea terenului in perioada cind nu 
s-a putut lucra la semănat asigurăm front de 
lucru pentru toate semănătorile pentru întreaga 
zi lumină — ne spune Ion Mitroi, inginerul- 
șef al cooperativei. Astăzi, joi, încheiem semă
natul florii-soarelui, iar in patru zile vom în
sămânța întreaga suprafață cu porumb".

Și în unitățile din consiliul agroindustrial 
Mahmudia se acordă maximă atenție reluării 
cu operativitate a lucrărilor. Aici există tere
nuri nisipoase, cu expunere sudică, care s-au 
zvintat la numai clteva ore de la oprirea ploii. 
Ca urmare, incă din primele ore ale dimineții de 
joi s-a reluat semănatul. Pentru a crea front 
de lucru tuturor semănătorilor, incă 20 de trac
toare aflate in sectoarele 
tilizat au fost echipate cu 
gătesc patul germinativ. 
tractoarele repartizate la . 
lucrează în două schimburi. In schimbul 
noapte pe tractoarele respective muncesc meca
nicii din atelierele de reparații, șefii secțiilor de 
mecanizare, alte cadre care știu să conducă 
tractorul. La C.A.P. Iazurile, inginerul-șef al 
unității, Constantin Rînja, ne spune că aproape 
30 la sută din suprafața destinată porumbului 
a fost insămințată, lucrarea in această unitate 
puțind fi încheiată in următoarele 4—5 zile. In 
cooperativele agricole Agighiol, Sarinasuf, In
dependența, Mahmudia, Beștepe din același 
consiliiu agroindustrial, specialiștii acordă ma
ximă atenție calității lucrărilor, efectuării lor cu 
operativitate. (Neculai Amihulesei).

zootehnic și la fer- 
combinatoare și pre- 
De asemenea, toate 
pregătirea terenului 

de

AVANS SUBSTANTIAL LA PREGĂ
TIREA TERENULUI. Acum, agricultorii ju
dețului Arad realizează constant o viteză de 
semănat de 9 000—10 000 hectare pe zi. Ca atare, 
pină joi seara insămințările au fost efectuate 
pe 104 056 hectare, reprezentând 51 la sută din 
suprafața prevăzută. Intrucit vitezele de lucru 
la semănat sint tot mai mari, o problemă ce 
stă în fața mecanizatorilor și specialiștilor este 
pregătirea terenului în ritmuri care să asigure 
un front de lucru suficient. Pentru aceasta, 
comandamentul județean pentru agricultură a 
luat măsuri ca la pregătirea terenului să se 
lucreze in formații mari, dotate cu agregate 
complexe și care se deplasează din fermă in 
fermă, din unitate in unitate. Mai mult, din 
zona colinară, unde terenurile nu permiteau să 
se lucreze din cauza excesului de umidithte, 
au fost trimise tractoare și agregate 
pregătirea terenului in 
consiliul agroindustrial Curtici 
ajutor tractoare 
Beliu, Sinleani, 
Săvirșin etc. O 
schimburilor de 
neri, la pregătirea terenului 
tractoare.

La semănat, alături de preocupările pentru 
atingerea unor ritmuri înalte și recuperarea 
restanțelor, o atenție deosebită se acordă res
pectării tehnologiilor. Președintele C.A.P. Se- 
cusiglu, inginerul Ștefan Ignat, ne spune : „Am 
creat un pat germinativ de cea mai bună ca
litate, temperatura din sol e corespunzătoare. 
Acum respectăm normele tehnice la semănat". 
Specialiștii de aici s-au gindit la fiecare deta
liu, la fiecare element al cerințelor agroteh
nice avansate. Și nu e de mirare, pentru că 
aici, in toamna trecută, s-au realizat peste 
23 000 kg știuleți de porumb la hectar. Și la 
I.A.S. Nădlac am găsit oamenii in căutarea celor 
mai bune măsuri pentru fundamentarea unor 
producții mari. La •sola. de exemplu, pe baza 
experienței din anii trecuți,. din cele 400 hectare 
cit va deține această cultură, pe 200 hectare-se 
seamănă in rinduri dese, fapt ce asigură o re
partizare uniformă a plantelor. Tot aici se lu
crează din plin la semănatul porumbului, de- 
pășindu-se cu regularitate vitezele zilnice pla-

pentru 
zona de cimpie. In 
".au venit in 

din consiliile agroindustriale 
Cermei și Gurahonț, Vinga, 
altă măsură a fost extinderea 
noapte — numai joi spre vi- 

au lucrat 328

nificate. Explicația ? 
timpului de lucru la 
schimburi de noapte 
(Tristan Mihuța).

OPERATIVITATE ÎN LUAREA DE
CIZIILOR. Și in județul Caraș-Severin, îm
bunătățirea treptată a timpului a permis re
luarea lucrărilor in cimp. Măsurile organizato
rice și tehnice adoptate atât la nivel județean, 
cit și in fiecare unitate agricolă au asigurat 
creșterea vitezelor zilnice la semănat. Edificator 
este faptul că, in aceste zile, la plantarea car
tofilor, spre exemplu, viteza zilnică planificată 
a fost depășită. In unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Berzovia forțele au fost 
concentrate pe terenurile care pot fi lucrate cu 
prioritate. La cooperativa agricolă Șojdea plan
tarea mecanizată a cartofilor se efectua sub 
directa supraveghere a președintelui unității, 
Pavel Chichere. Au fost luate toate măsurile ca 
viteza zilnică planificată să fie respectată. Pină 
in seara zilei de 16 aprilie lucrarea era reali
zată pe circa 35 hectare din cele 50 planificate 
și există suficiente garanții că pină cel tirziu 
simbătă 18 aprilie să fie integral încheiată. 
Pe un teren învecinat se pregătea patul germi
nativ și se insămința porumbul. „Ploile din ul
timele zile ne-au intirziat foarte mult — ne 
spune Lopița Onofrei, șefa fermei vegetale, dar 
am luat măsuri ca viteza zilnică planificată să 
fie depășită, in ultimele două zile. utilizind 
două semănători, am reușit să insămințăm mai 
bine de 40 hectare. Efectuăm, după cum vedeți, 
erbicidarea cu două mașini și pregătirea tere
nului cu patru discuri". Se poate aprecia că aici 
se lucrează bine și cu spor. Neajunsurile care 
se ivesc in organizarea muncii sint înlăturate 
operativ. Astfel. la cooperativele agricole 
Gherteniș și Berzovia nu erau corelate plantarea 
cartofilor și asigurarea materialului săditpr. 
„Am convocat imediat consiliile de conducere 
ale celor două unități — ne spunea Vaier Dră- 
gan, președintele consiliului agroindustrial — i 
stabilindu-se măsuri ferme pentru ca aseme- ' 
nea situații să nu se mai repete". Că s-au gă- ( 
sit soluții prompte de remediere a neajunsu- ? 
rilor este bine, dar ele trebuiau adoptate din j 
timp, pentru a se preveni situații de felul celor i 
amintite. (Ion D. Cucu). ’

CÎND PLANTEZI LEGUMELE, 
GÎNDEȘTE-TE

Legumicultorii din județul Dolj 
sint în plină activitate. Ei au înche
iat plantarea cartofilor timpurii pe 
2 850 hectare, semănatul mazării 
pentru boabe pe 4 140 hectare ș: a 
mazării de grădină pe 1 880 hectare. 
Acum acționează cu forțe sporite la 
plantarea verzei, arpagicului și a co
nopidei. De cea mai mare impor
tanță însă este să se asigure din 
timp și ambalajele necesare la re
coltarea și expedierea legumelor. Și, 
se poate spune că 
doljeni 
vreme 
gătirile 
lajelor necesare livrării în țară și la 
export a celor 640 000 tone legume. 
Astfel, întreprinderea județeană de 
legume și fructe Dolj a reparat pină 
in prezent peste 380 000 lădițe de 
diverse tipuri, fiind comandată, 
totodată, întreaga cantitate de amba
laje noi la unitatea forestieră de 
exploatare și transport Craiova. „în- 
tr-adevăr, am încheiat incă din ia
nuarie contracte cu I.L.F. Dolj pen
tru prelucrarea a 8 000 mc de che
restea, precum și cu întreprinderea 
de sere Ișalnița. Dar, deși am intrat 
de acum in primăvară, nu s-au pre
zentat să încheie contracte pentru 
ambalaje asociațiile economice de 
stat horticole și LA.S.-urile — a ți
nut să precizeze tovarășul Gheor- 
ghe Preoteasa, 
forestiere. Am 
10 tipuri de

partiție de 1 668 mc lemn foios 
pentru confecționarea acestor am
balaje — ne spune inginerul Nicolae 
Gheorghiu, din cadrul trustului ju
dețean al horticulturii. Sîntem in 
căutarea unei unități care să execu
te cele peste 2,5 milioane lădițe". 
De ce se caută acum o unitate pre
lucrătoare cînd, de 
de cherestea pentru 
ambalaje a venit 
bruarie ? Pentru 
pină în acest an 
primea ambalaje 
economice de stat și cooperatiste 
horticole de la baza județeană a agri
culturii. Iată însă că acum trustul 
horticol a „donat", printr-o adresă 
parafată ,și semnată. întreprin
derii de sere Ișalnița cota de 
cherestea alocată. Fapt este că uni
tatea de _ ‘ ' * ■ • - •
transport Craiova nu mat are capa
citate de producție 
ambalajele pentru trustul horticultu
rii. „Dacă nu găsim unitate producă
toare in Dolj, vom găsi in Gorj sau 
la Bacău" — spune reprezentantul 
trustului județean al horticulturii. 
Se pune întrebarea cine descîlcește 
ițele incilcite de însuși Trustul ju
dețean horticol? Fiindcă timpul 
trece și nu se poate admite -ca la 
recoltare să nu existe ambalaje.

Nicolae BĂBALAU 
corespondentul „Scînteii

fapt, repartiția 
necesarul de 

incă din luna fe- 
simplul motiv că 

trustul horticulturii 
pentru asociațiile 

cooperatiste

• în partea de est a județului Călărași, unde preci
pitațiile au fost mai reduse, incepind de vineri la prinz 
s-au reluat insămințările. Se lucrează in unitățile agri
cole din opt consilii agroindustriale. Pină la ora 18

s-au pregătit peste 7 000 hectare și s-au insămințat 4 000 
hectare. (Mihai Dumitrescu).

C.A.P. Grivița. după ce vintul care a bătut 
bune și soarele au zbicit pămîntul. mecani- 
intrat în brazdă la pregătirea solului și se- 
apreciază că de azi. vineri, se va trece din 

alte unități agricole din

• Ieri. 17 aprilie, in multe unități agricole din ju
dețul Giurgiu au fost reluate insămînțările. Mecani
zatorii și cooperatorii din consiliul agroindustrial Bo- 
lintin au fost primii din județ care pe Ia ora 12 au in
trat in cimp. La C.A.P. Joița. de exemplu, s-a insămin- 
țat porumb pe o solă nisipoasă, lucrarea fiind efectuată 
pe 100 hectare. Pină joi seara, pe ansamblul județului 
au fost insămînțate cu diferite culturi aproape 60 000 
hectare — 41 la sută din suprafața prevăzută. (Ion 
Manea).

9 Vineri, în cele șase unități agricole din consiliul 
agroindustrial Grivita, județul Ialomița, mecanizatorii 
se aflau de la primele ore ale dimineții cu tractoarele 
și mașinile agricole la capătul solelor, unde urmau să 
intre in brazdă. Din oră în oră se făceau încercări. La 
amiază la 
cite^a ore 
zatorii au 
mănat. Se
plin la semănat, și în 
județ. (Mihai Vișoiu).

directorul unității 
lansat in producție 
lădițe la sectoarele 

noastre de prelucrare din Poiana 
Mare, Cernăt, Plenița și Cernele, 
am stabilit in același timp și grafice 
zilnice de livrare către 
Numai că I.L.F. Dolj nu 
totalitate aceste grafice, 
în prezent avem în stoc, 
peste 50 000 lădițe tip 
buiau ridicate încă din
„Nu le-am ridicat la timp deoarece 
o parte din acestea nu corespund 
calitativ — vine răspunsul ingineru
lui Dinei Ștefănescu, directorul 
I.L.F. Dolj. Intrucit multe lăzi sint 
confecționate din lemn verde, la re
cepție, după uscare, acestea nu mai 
corespund STAS-ului". Iată o dispută 
care trebuie grabnic soluționată.

O problemă, a cărei soluție nu se 
întrevede insă — deși la această 
dată trebuia deja rezolvată — este 
cea referitoare la cele peste 2,5 mi
lioane lădițe de ambalaje necesare 
asociațiilor 
cooperatiste 
care, la această 
unde se vor realiza. „Noi 
de la Ministerul Agriculturii o re-

beneficiari, 
respectă ,in 
Dovadă că 
la Plenița, 
4, ce tre- 
februarie".

economice 
horticole, 

dată.

de stat și 
ambalaje 

nu se știe 
am primit

I. HERTEG



PAGINA 4 SCÂNTEIA — sîmbătă 18 aprilie 1987

Se știe, din corespondenta cu 
Al. Rosetti, că G. Călinescu 
intenționa să insereze în..._____ in

sa Istorie a 
de la ori-

monumentala 
literaturii române 
gini pină in prezent o hartă în 
relief reprezentînd „solul național" 
marcat de locurile unde s-au ivit 
„păzitorii veșnici", adică marii 
scriitori ai acestei țări. Din motive 
tehnice, proiectul a rămas nereali
zat. M-am întrebat, însă, cum ar 
fi apărut pe o asemenea hartă, 
menită să frapeze mai ales pe citi
torul străin, revistele cele mai în
semnate din istoria (și geografia) 
culturii românești ? Acele publica
ții care sint rodul lucrării, străda
niei și dăruirii unor străluciți 
scriitori și cărturari și pe care le 
asociem în conștiința noastră nu 
numai epocilor de deosebită emula
ție și eflorescență spirituală, oi și 
unor momente și evenimente cru
ciale ale devenirii noastre ca na
țiune și stat. De fapt, 
te nu doar însoțesc și 
istoria, ci fac istorie, 
tea despărți vreodată 
la 1848, Unirea de la 
Marea Unire din 1918 de rolul și 
forța de influență ale Foii pentru 
minte, inimă și literatură, săptă- 
mînal social și literar apărut la 
Brașov, 
tată de acum 
ani. ca 
de Transilvania". ........ ......
diții vitrege de luminatul cărturar 
patriot George Barițiu? în paginile 
jui descoperim cu emoție și recu
noștință semnăturile celor mai de 
seamă scriitori și jurnaliști din 
toate provinciile românești. între 
atitea opere durabile ale lui Mihail 
Kogălniceanu se înscrie la loc 
frunte Dacia literară, cu toate 
publicația cu acest titlu cum 
se poate mai semnificativ și cu 
program critic deschizător de nouă 
epocă a avut o existență scurtă. 
Familia lui Iosif Vulcan și orașul 
transilvan unde apărea — și apa
re — sînt sigilate pentru totdeauna 
de destinul fără seamăn al celui 
mai mare poet al românilor, al 
cărui debut a fost găzduit acolo cu 
grijă, înțelegere și spirit vizionar. 
Imaginea în posteritate a lui Iosif 
Vulcan este cea a unui ctitor de 
cultură națională. Contemporanul

— cu al său profil enciclopedic, a 
devenit repede o prestigioasă tri
bună de afirmare a ideilor înnoi
toare. Cea mai impunătoare operă 
a lui G. Ibrâileanu o constituie re
vista Viața românească, exemplu 
(ca și cel oferit de Contemporanul 
și de Gherea) de modul cum se 
pot împleti biografia unui mare 
critic cu biografia unei reviste, 
iar, pe de altă parte, de modul 
cum existența îftsăși a unei reviste 
pcate depinde de personalitatea 
unui mare critic. Cît privește Con
vorbirile literare, de la a căror

opțiunii pentru un titlu neutru, 
evocată de memorialiștii „Junimii", 
imi pare a fi înnobilată de o băr
bătească, superioară sfială în fața 
eternității. „Convorbiri literare" — 
un titlu neangajat, „fără preten
ție" ? Timpul, instanța supremă, 
a dovedit și dovedește că, alături 
de numele altor reviste importante, 
sintagma, devenită celebră, repo
vestește marea literatură română. 
Există reviste care publică autori 
și reviste care consacră autori. 
Există reViste care publică litera
tură și reviste care determină, pro
voacă o literatură. în rîndul aces

marile revis- 
consemnează 
Cine ar pu- 
Revoluția de 
1839 și chiar

într-o vară
aproape 

supliment al 
editat

binecuvîn- 
150 de 

„Gazetei 
în con-

de 
că 
nu 
un

Tradiție
și spirit înnoitor

Opinii despre rolul educativ al revistei de cultură

revista intrase într-o fază istorică 
și însăși conducerea ei constituie 
un titlu de glorie tot .atit de pre
țios ca și gloria creației. Nu s-a 
înșelat". Incit, la judecata timpu
lui, ca de altfel și la intrarea în 
Academie, Iacob Negruzzi se pre
zintă cu colecția „Convorbirilor li
terare". După un prim sfert de 
veac cu adevărat glorios, revista 
a traversat și perioade mai puțin 
faste. Ne impresionează însă mo
numentul în ansamblul său.

în climatul fertil, stimulator, 
prielnic afirmării talentelor in 
toate domeniile, dezbaterilor și 
dialogului permanent intre creatori 
și publicul larg, climat specific 
epocii inaugurate de Congresul al 
IX-lea al partidului, peisajul pu
blicistic românesc a cunoscut o 
îmbogățire și o diversificare fără 
precedent. Dezvoltarea armonioasă 
a unei țări presupune o amplasare 
judicioasă și a mijloacelor de po
tențare și de exprimare a creației 
spirituale. Au apărut, cum se știe, 
în anii *70 reviste la Bacău, Iași, 
Sibiu, Oradea, Tirgu Mureș, înno- 
dindu-se firul unor vechi și 
loroase tradiții publicistice 
punindu-se bazele altora la
tești, Constanța. Revista „Con
vorbiri literare" a apărut în noua 
ei serie la Iași, unde și-a inceput 
excepționala biografie cu 120 de 
ani in urmă, în 1972.

Continuînd o îndelungată și pres
tigioasă tradiție, frontul puternic 
al publicisticii culturale și literare 
românești de azi este profund an
gajat în marea operă de formare 
a omului nou, cu un larg orizont 
de cunoaștere, de edificare a con
științei sale înaintate, revoluțio
nare, in spiritul programului ideo
logic al partidului, al exigentelor 
formulate și puse in fața în
tregii prese de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Răspîndite pe 
întreg teritoriul patriei, adevărate 
nuclee ce polarizează forțele crea
toare din diferite zone, revistele, 
tribune ale spiritului militant, vor 
constitui peste vreme cronici-măr- 
turii ale timpului eroic pe care-1 
traversăm cu existența și fapta 
noastră.

Constantin CORO1U

FAMILIA „DE ACASĂ"
IN ATENȚIA MARII FAMILII 
DE LA LOCUL DE MUNCĂ

apariție s-au împlinit nu de mult 
120 de ani, s-a spus, a spus-o E. 
Lovinescu, că este „cea mai în
semnată revistă din istoria culturii 
noastre", o publicație născută, așa 
cum scria un cunoscut eseist 
contemporan, din „conștiința au- 
rorală a inteligenței românești" și 
prin care un fenomen încă local a 
fost extins la scară națională. 
Intr-adevăr, concepută de înteme
ietori, ca „punct de întîlnire 
și înfrățire pentru autorii națio
nali". Convorbirile literare, măr
turie a integrității și unității or
ganice a culturii noastre, și-au 
etalat prin vreme forța iradiantă, 
vocația națională și europeană. 
Cind în focul dezbaterilor de la 
Junimea, privind denumirea jur
nalului literar ce urma să apară, 
Iacob Negruzzi a propus: „Poate o 
denumire potrivită ar fi Convor
biri literare ? ! !“, V. Pogor l-a în- 
tîmpinat cu : „Bravo 1 Convorbiri 
literare nu zice nimic. Cela n’en- 
gage ă rien ! Admis !“, iar Maio- 
rescu însuși a adăugat : „Pri
mesc și eu acest titlu fiindcă este 
fără pretenție 1“ Această scenă a

tora din urmă se înscriu „Con
vorbiri literare". în paginile lor au 
semnat Alecsandri, Eminescu, 
Creangă, Caragiale. Foaie „serioa
să și producătoare", lui Vasile Alec
sandri revista i se revela în 1876, așa 
cum o caracteriza într-o scrisoare, 
ca „o putere de care se tem multi 
din acei care, încălecați pe condei, 
fac cabriole ridicule..." Era definit 
astfel efectul benefic al spiritului 
critic, spiritul tutelar al „Junimii" 
și al „Convorbirilor literare". Dar 
o mare revistă este mult mai mult 
decît un cerc de colaboratori, fie 
ei și geniali, sau decît ilustrarea 
unui program sau, ca să folosesc 
un termen profund adecvat in 
acest context, decit o direcție. Este 
o construcție in spirit. Exprimind 
spiritul și ideile cele mai înaintate 
ale epocii, reprezentînd, totodată, 
o lumină a viitorului, o mare re
vistă este tot atît de complexă ca 
și cultura în care își înscrie tra
iectoria, evoluția. E. Lovinescu 
remarca faptul că, de la o vreme, 
însuși Iacob Negruzzi, secretarul 
perpetuu al „Junimii" și arhitectul 
„Convorbirilor" mai bine de Un 
sfert de veac, „și-a dat seama că

va- 
ori 
Pi

temeiuri aleInițiativa și pasiunea
unei bogate activități culturale

Municipiul Tulcea s-a înscris în ul
timii ani cu pași repezi în rîindul 
centrelor industriale in plină afirma
re ale țării. Orașul de la porțile Del
tei Dunării este cunoscut, astăzi, pen
tru producția de feroaliaje, alumină, 
nave maritime și fluviale, utilaje 
tehnologice. Haina edilitară a muni
cipiului s-a înnoit continuu, devenind 
astfel una din localitățile moderne 
ale patriei. Aici locuiesc peste 80 000 
de oameni, din care aproape o treime 
lucrează în unitățile economico-socia- 
le ale orașului. Tulcea dispune și de 
importante obiective sooial-culturale. 
între acestea, un loc de frunte ocupă 
cele două case de cultură — a sin
dicatelor și a tineretului — clubu
rile muncitorești oare trebuie să ofe
re locuitorilor bogate, atractive șl 
instructive manifestări educative și 
cultural-artistice. Cum sint organiza
te și cuni se desfășoară activitățile 
la casele de cultură tulcene ? Răs
pund aceste activități solicitărilor oa
menilor muncii, locuitorilor munici
piului ?

„Radiografia" programelor de acti
vitate ale celor două case de cultură 
tulcene ne dezvăluie preocuparea 
pentru diversificarea manifestărilor 
organizate atit la sediu, cît și în uni
tățile economice și în instituțiile din 
municipiu. Dezbateri, mese rotunde, 
expuneri pe diferite teme, spectacole 
cu formațiile proprii și cu alte for
mații din unitățile industriale sau din 
școlile orașului, recitaluri de poezie 
și muzică, seri culturale, activități de 
club și la cercurile tehnico-aplicaitive, 
repetiții la formațiile artistice sint 
doar o parte din larga paletă de ac
țiuni cultural-educative organizate în 
cele două case de cultură ale muni
cipiului Tulcea. „în țot ceea ce între
prindem — ne spune tovarășa Doina 
Belciug, secretar cu probleme de 
propagandă al comitetului municipal 
de partid și președinte al consiliului 
municipal al educației politice și cul
turii socialiste — pornim de la ne
cesitatea ca acțiunile organizate să 
lie organic subordonate înfăptuirii 
sarcinilor economico-sociale in profil 
teritorial, să contribuie la ridicarea 
conștiinței socialiste a oamenilor, la 
dezvoltarea spiritului lor revoluțio
nar, de inițiativă, la formarea unei 
concepții înaintate față de muncă și 
viață".

Parcurgerea programelor de acti
vități, precum și participarea directă 
la o serie de acțiuni ne-au oferit 
argumente pentru a afirma că multe 
din activitățile organizate aici con
tribuie la formarea gindirii econo
mice a oamenilor muncii, la îmbogă
țirea cunoștințelor lor profesionale și 
de cultură generală, la însușirea ho- 
tărîrilor de partid și a legilor țării. 
Iată citeva din problemele abordate 
în expunerile, dezbaterile, mesele ro
tunde, consultațiile care au avut loc 
la casa de cultură a sindicatelor : 
aplicarea noului mecanism economi- 
co-financiar; reducerea consumurilor 
de materii prime, energie, combusti
bil; preluarea și generalizarea expe
rienței pozitive în modernizarea 
ceselor de producție; creșterea 
ductivității muncii; recuperarea 
terialelor refolosibile ; disciplina

pro- 
pro- 
ma- 
teh-

nologică in unitățile cu „foc conti
nuu" etc. Deosebit de apreciate de 
oamenii muncii au fost și întîlnirile 
cu brigăzile științifice organizate de 
casa de cultură a sindicatelor. „Te
mele acestor întîlniri sînt stabilite di
ferențiat, în funcție de participanți, 
de dorințele acestora — ne spunea 
Tamara Alistar, instructor cu munca 
politică și cultural-educativă al casei 
de cultură. Noi răspundem unor so
licitări formulate de organizațiile de 
partid și sindicat din Întreprinderile 
orașului nostru. Astfel. în funcție de 
ceea ce îi interesează pe oameni, de 
necesitățile bunului mers al activi
tății productive dintr-o unitate sau 
alta, în cele mai multe cazuri ne de
plasăm la fața locului cu cadre bine 
pregătite și organizăm dezbateri, 
mese rotunde, în scopul ridicării gra
dului de pregătire al oamenilor mun
cii, creșterii conștiinței și răspunderii 
acestora. Cind temele sint de un in
teres mai larg, organizăm dezbateri, 
consultații cu un număr mai mare de 
participanți, la sediul cased de cul
tură".

La casa de cultură a sindicatelor 
sint programate în fiecare zi nume
roase acțiuni. Dezbaterile, mesele ro
tunde sînt de regulă urmate de 
scurte spectacole artistice susținute 
de formațiile proprii sau ale unită
ților economice care participă la rea
lizarea manifestărilor. Mai multe 
seri la rind am fost spectatorii unor 
manifestări complexe, intitulate 
„Casa de cultură vă aparține". Este 
vorba de spectacole urmate de seri 
distractive susținute de formațiile 
artistice din marile întreprinderi ale 
orașului pentru oamenii muncii din 
Întreprinderile în care își desfășoară 
activitatea artiștii amatori. „Am ini
țiat astfel de acțiuni — ne spunea 
Cornel Pîslaru, directorul casei de cul
tură a sindicatelor —în primul rind 
pentru a oferi posibilitate unor for
mații artistice (care nu dispun de 
cluburi corespunzătoare) să apară în 
fața publicului. Totodată, instructorii 
casei de cultură îi sprijină pe in
structorii din întreprinderile munici
piului, atunci cînd pregătesc specta
colele. Cu alte cuvinte, le acordă 
asistență de specialitate, casa de 
cultură fiind și un centru me
todic. în felul acesta, noi, care 
purtăm răspunderea desfășurării 
activității artistice organizate de 
sindicate, avem continuu o imagi
ne exactă asupra mișcării artistice 
din unitățile economice ale orașului 
și putem interveni în cunoștință de 
cauză". Cei trei instructori ai casei 
de cultură a sindicatelor au acționat 
în ultima perioadă atît pentru con
stituirea unui număr mare de forma
ții în întreprinderile tulcene, cît și 
pentru pregătirea corespunzătoa
re a formațiilor proprii. Astfel, 
toate cele 12 formații ale casei de 
cultură s-au prezentat la faza pe mu
nicipiu a Festivalului național „Cîn- 
tarea României" cu programe noi. 
Zilnic, toate formațiile repetă cu se
riozitate pentru a se desăvîrși artis
tic, pentru a organiza noi întîlniri cu 
publicul.

La casa tineretului am întîlnit, de 
asemenea, o activitate cultural-edu-

cativă intensă. Tinerii animatori cul
turali de aici, in frunte cu Ion Dore, 
directorul acestei instituții culturale, 
se preocupă continuu să răspundă so
licitărilor tinerilor tulceni, să desfă
șoare o bogată activitate culturală. 
Serile cultural-distractive pentru ti
neret, din care nu lipsesc recitalurile 
de poezie și muzică, vizionările de 
filme, activitățile de club sau prezen
tarea noutăților editoriale, se îmbină 
cu activitățile in cele zece cercuri 
artistice și tehnico-aplicative. Merită 
a fi evidențiată activitatea desfășura
tă de teatrul tineretului, care numai 
în acest an a avut două premiere. 
La activitatea cultural-educativă des
fășurată aici sînt atrași tineri din 
toate unitățile economice ale munici
piului — muncitori, ingineri, tehni
cieni — antrenați atît la activitatea 
cercurilor tehnico-aplicative, cît și la 
cele cultural-artistice. De curînd a 
fost constituit un grup cameral for
mat din 25 de ingineri stagiari. „Me
lomanii" de ieri, sub îndrumarea unor 
profesori și instructori competenți au 
devenit și buni interpreți. bucurin- 
du-se de aprecieri in cadrul actualei 
ediții a Festivalului național „Cîn- 
tarea României".

Trebuie spus însă că dacă la sediul 
casei tineretului se desfășoară per
manent un bogat și atractiv program 
politico-educativ și cultural-artistic, 
nu în aceeași măsură se acționează și 
in unitățile economice, in școli și in
stituții, pentru dezvoltarea mișcării 
artistice in rîndul tineretului. Timp 
de aproape trei luni, casa tineretului 
nu a organizat nici o acțiune de în; 
drumare sau cultural-artistică în alt 
loc decît în propriul sediu ; or, spa
țiul pe care îl deține nu oferă decît 
unui număr limitat de tineri posibi
litatea de a participa la activitățile 
organizate aici.

Neculai AM1HU1ESE1
corespondentul „Scînteii" I

VASLUI : Noi apartamente pentru oamenii muncii
Cu noi și semnificative fapte de 

muncă întimpină ziua de 1 Mal și 
constructorii de locuințe vasluieni. 
Printr-o organizare mai bună a ac
tivității de șantiere, utilizarea la 
maximum a timpului favorabil de 
lucru, ca și prin industrializarea și 
mecanizarea unor operațiuni, lu
crătorii întreprinderii antrepriză 
construcții-montaj au finalizat 
pus la dispoziția cetățenilor din 
rașele Vaslui, Birlad și Huși 
număr de peste 200 apartamente 
grad sporit de confort.

— în același timp — ne spune 
Dumitru Trifu. președintele consi
liului oamenilor muncii — depu-

de 
și 
o- 
un 
cu

nem eforturi susținute pentru fini
sarea ultimelor trei blocuri din 
noul cartier vasluian ,.13 Decem
brie", care însumează 2 500 aparta
mente și numeroase spații comer
ciale, la alte 420 de apartamente 
aflate in stadii avansate de exe
cuție în marile ansambluri de lo
cuințe din municipiul reșe
dință de județ, din municipiul 
Birlad, în zonele centrale ale ora
șelor Huși și Negrești. Numai in 
acest an, constructorii vasluieni vor 
înălța 2 800 noi apartamente, din 
care o bună parte in localitățile ru
rale ale județului. (Petru Necula).

Gînduri
(Urmare din pag. I)

Ne-am conformat sfa
tului dat de inginerul-șef. 
Ce spunea șeful de echipă 
Nicolae Scarlat, această 
„gură rea", cum ni-1 pre
zentase, cu un anumit zim- 
bet, interlocutorul nostru și 
cum noi am și crezut că 
este, auzindu-1 cum începe. 
Așa am aflat că pămintul 
fermei numărul 1, unde lu
crează el și echipa lui, este 
cel mai sărac pămint din 
comună. Că a dat. acest pă
mint firav, cea mai mare 
recoltă de porumb din în
treaga istorie a cooperati
vei ? E adevărat, recunoș
tea vorbitorul, dar acest 
lucru a fost posibil numai 
pentru că i s-a aplicat tra
tamentul necesar, că nu a 
fost trecută ou vederea nici 
o lucrare, că a fost un tra
tament exact, ca la doctor, 
că dacă 
ceva, ar 
Șeful de 
apoi la

s-ar fi greșit cu 
fi fost prăpăd, 
echipă a trecut 

_____ „ problemele me
canizatorilor. Și-a amintit, 
astfel, că la un 
dat, prin toamnă, 
rul, tovarășul Vasile Cră
ciun, a oprit în mijlocul 
satului două tractoare care 
treceau spre cimp, la arat. 
Cam tușeau tractoarele, iar 
plugurile aveau fiarele 
neascuțite. Adică, spunea ’ 
el de-a dreptul, reparațiile 
mașinilor s-au făcut une
ori de mîntuială. iar fia
rele de plug, ce să mai 
zici ?! Poate directorul 
direcției agricole județene, 
care se află de față ca in
vitat, se hotărăște, pînă 
urmă, să mai treacă și 
la S.M.A., să mai vadă 
și cum ? Ar fi o idee 
care el i-o avansează.

Am vrut să prindem

moment 
prima-

la 
pe 
ce 
pe

Si

13,00 Telex
13.05 La sfirșit de săptâmînă (parțial 

color) • Floarea ciutului, floa
rea dorului — melodii populare
• Gala desenului animat • Cu
lori de primăvară. Reportaj • 5 
minute, 7 500 fotograme șl... acor
duri muzicale
O O clipă de îneîntare : Leopoldi- 
na Bălănuță recită „Miorița-
• Marile momente ale baletului 
Ă Fața nevăzută a capodoperelor 
® Un compozitor propune o me

lodie în premieră Film muzi
cal o Telesport • Autograf mu
zical
Săptămîna politică 
închiderea programului 
Fotbal : România — R.F.G. 
Desene animate
Telejurnal A Zilei Muncii — fap
tele de muncă ale țării

19.20 Teleenciclopedla (color)
19,45 Recital in trei... (color) • Stela 

Enache • Cornel Constantiniu
• Corlna Chlriac

20.20 Film artistic. „Adevărul despre 
Eva Harrington"

22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

14.45
15.00
17.00
18.50
19.00

Tema articolului de față 
s-a cristalizat spontan, in 
timpul unei documentări 
la Filatura de lină pieptă
nată — Buzău. Discuția cu 
tovarășa directoare Coralia 
Ioniță s-a purtat vreun 
sfert de ceas in jurul in
dicatorilor 
ția fizică, 
vindută și

A sunat 
o dată in plus (că suna tot 
timpul), iar pină să-și reia 
interlocutoarea firul idei
lor am întrebat, cumva la 
intim plat e :

— Dar picturile în ulei 
de pe pereții casei 
lor cine le-a făcut ?

— Aa ! Acelea sînt 
ambițiosului nostru 
de artă plastică.

— De ce le spuneți am
bițioși ?

— Dacă așa sint ! Și-au 
schimbat și denumirea. își 
ziceau „Trident"... Cum își 
spun acum, tovarășă Dumi- 
trașcu ?

— „Cromatic", răspunde 
Elena Dumitrașcu, 
ședința comitetului 
dical.

Desigur, poate că uleiu
rile celor cinci membri ai 
cercului „Trident", devenit 
„Cromatic", nu se ridică la 
înălțimea celor mai pre
tențioase exigente artis
tice. Dar au lumina și 
candoarea artei naive, iar 
felul în care te întimpină 
de la intrarea în întreprin
dere conturează esențialul 
despre oamenii ei : o fru
moasă filatoare la ring, o 
mamă cu copil sau o feti
ță angelică dînd drumul 
porumbeilor păcii... Trei 
picturi cu patru personaje: 
două sînt femei, iar două 
sint copii.

— Tntîmplător ?
— în nici un caz. In uni

tatea noastră, 84 Ia sută 
din personalul muncitor 
e format din femei. Cam 
tot ce „stă cu fața la ma
șină". Iar dintre ele, poate 
doar a zecea parte să fie 
necăsătorite. Majoritatea 
au copii, de obicei mai 
mult de doi.

— Grija pentru calitatea 
de mamă a muncitoarelor 
trebuie sâ fie la fel de a- 
tentă ca grija pentru cali
ficarea lor — adaugă to
varășa Elena Dumitrașcu.

Metafora dc „mare fami
lie" dobîndește aici un 
conținut real. Și chiar ne
cesar. Atunci cind, așa 
cum se mai intîmplă, via
ta personală a muncitoare
lor se complică, cind cu
noaște încercări sau alune
cări grave, familia nu c 
lăsată în deriva izolării 
sau a iresponsabilității so
ciale și morale, purtată dc 
curenții intimplării, izbin- 
du-se de stîncile dispute
lor juridice. Preluînd toc
mai trăsături principale 
ale climatului familial — 
răcit sau dispărut — cum 
ar fi tactul, delicatețea, o- 
menia, încrederea, discre

privind produc- 
producția-marfă 
incasată...
însă telefonul.

scări-

ția, factorii responsabili ai 
întreprinderii iși atribuie, 
în mod inspirat, competen
ța morală și socială de a 
interveni, de a stopa de
gringoladele, de a alina 
durerile sufletești, de a 
găsi soluții chiar pentru 
anumite aspecte de ordin 
material apărute în aseme
nea situații.

— Pentru noi un divorț 
înseamnă o nereușită. Nu 
mai vorbesc de răspunde
rea socială și morală față 
de oameni, pe care o avem 
in calitate de comuniști, 
de activiste. Dar este și o

primire în audiență 
devărate 
niciodată 
deauna 
melor de 
să n-o spun dacă e adevă
rat — întotdeauna frecven
tate cu speranță 
dere.

Să știti că nu 
s-au adresat și 
iar cind femeia 
vată de neglijarea 
ciei. n-am fost deloc îngă
duitoare cu ea, dimpotrivă. 
Nu mai de mult decît acum 
o săptâmînă a venit în au
diență un soț, care lucrea-

ore de 
limitate, 

deschise 
inimă. Și ■

sînt a- 
suflet, 

■ întot- 
proble- 
- de ce

și încre-

o dată ni 
bărbați ; 

era vino- 
căsni-

opera 
cerc

® Trei picturi deloc întîmplătoare ® De ce 
un divorț înseamnă un eșec pentru... directoa
rea fabricii ? ® O corecție spontană „ca la 
mama acasă"

sursă de nereușite profe
sionale. Un proces, proble
mele familiale în general 
schimbă firea și comporta
mentul omului ; apar în
grijorarea, tracasarea, obo
seala, lipsa de tonus și de 
putere de concentrare, 
fluctuația cadrelor — și 
cîți alți asemenea factori 
defavorabili productivită
ții și calității muncii.

Ăm ales în mod delibe
rat această argumentație 
pragmatică —continuă di
rectoarea. Dar ia să ne 
gîndim și la aspectele, cel 
puțin tot atît de importan
te, care nu privesc pro
ducția. Ce rezonanță nega
tivă poate avea în conști
ința femeilor dintr-un co
lectiv cu sute de soții și 
mamă întîmplarea neferi
cită a uneia dintre ele 
despre care se vorbește 
doar in șoapte, pe la spa
te, ori cu compătimiri ste
rile ! Și invers : ce încre
dere în dimensiunea socia
lă a familiei se dobîndește 
atunci cind, într-un mo
ment greu, omul aflat la 
încercare simte alături, în
țelegător și oportun, „ti
marul" 
Iată

ză în altă întreprindere, 
să ni se plingă că soția lui, 
muncitoare la noi, s-a 
complicat cu cineva înca
drat într-o a treia unitate. 
Atitudinea noastră față de 
soția vinovată a fost atit 
de fermă, incit respectiva, 
pentru a scăpa de discu
țiile moralizatoare, și-a 
cerut transferul. I l-am 
dat — era dreptul ei — dar 
am discutat cu secretarul 
comitetului de partid de la 
noua unitate, îneît și acolo 
a fost luată „în primire".

— Și totuși, nefiind or
gan investit cu asemenea 
atribuții, care sînt formele 
Și metodele de influență ?

— Cele specifice muncii 
de la om la om : povața. 
observația, pilda, 
vehementă cînd e cazul. 
Totul finind scama, 
înțeles, de caracterul intim 
al problemelor de acest 
gen, respectiv în condiții 
de maximă discreție. Une
ori apar și modalități sui- 
generis. Nu le găsim noi. 
le oferă viața. Am avut un 
caz de pomină. Un ajutor 
de maistru de la noi înce
puse să-și facă de cap, ui- 
tînd că e tatăl a doi copii. 
A venit în audiență soția 
lui, casnică, împreună nu

critica

bine*

numai cu copiii, ci și cu 
soacra ei. mama vinovatu
lui. Le-am ascultat păsul, 
apoi l-am chemat și pe el. 
Cind să-l dojenesc, tot el 
cu gura mare ! Dar n-a a- 
pucat 
mult.
ars o 
Scurt, 
te. Gestul, care ne-a 
pe toți prin surprindere, a 
avut un efect nemaipome
nit : rușinea de fiu și jena 
de angajat s-au îmbinat 
probabil în așa fel, incit 
omul s-a schimbat total 
din acel moment.

Respectivele intervenții 
etice constituie, de fapt, 
o modalitate firească de . 
exercitare a opiniei încon
jurătoare. care reacționea
ză așa- cum se 
reacționeze in chestiunile 
delicate opinia celor din 
jur : spontan, cu finețe, o- 
biectiv, fără tam-tam, fără 
proceduri speciale, cu uni
ca preocupare și unicul 
efect — reintrarea in nor
mal.

Grija față de muncitoa- 
rea-mamă, muncitoarea- 
soție sau muncitoarea-vii- 
toare soție și mamă se re- 

, găsește sub toate celelalte 
forme cunoscute la locuri
le de muncă, prevăzute de 
lege ori statuate prin prac
tică socială. De la asigu
rarea condițiilor sociale de 
muncă și viață pină la des
fășurarea unor acțiuni edu
cative de masă în favoarea 
natalității, ele sînt afirmate 
sistematic și cu convingere 
de către factorii respec
tivi, de la director la me
dicul de intreprindere, de 
la secretara de partid la 
fospodarii microcantinei.

n atmosfera generală de 
autentică răspundere 
cială s-a constituit și 
ceastă optică a cadrelor de 
conducere, ce îngemănează 
marile preocupări de or
dinul organizării produc
ției cu „micile" (între ghi
limele) preocupări pentru 
viața personală a munci
toarelor.

Factorii care influențea
ză evoluțiile demografice 
sint numeroși și nu întot
deauna ușor de descifrat. 
Unul dintre cei mai însem
nați — poate chiar cel ho- 
tărîtor — este dorința de 
a avea copii. De aceea și 
sînt foarte importante ac
țiunile educative menite 
să dezvolte sentimentele și 
opțiunile în favoarea nata
lității. Oricît de convingă
toare ar fi însă aceste ac
țiuni, vibrația lor ar ră
suna în gol dacă nu s-ar 
însoți cu un climat gene-, 
ral de dragoste față de 
copii, de respectare și în
tărire a familiilor, de pre
țuire și cultivare a ideii și 
realității de cămin părin-

să o deschidă prea 
că maică-sa i-a si 

pereche de palme, 
autoritar, părinteș- 

luat

cuvine să

so-
a-

Teatrul municipal din Suceava

opiniei din 
pentru ce orele

Ochelarii de

A. SERGIU 
Stelian CHIPER

care însoțesc recoltele

perso- 
că e in 

adică par- 
campanii ; 
mai plîns 
altcineva, 
recoltarea

privirile directorului aflat 
in prezidiul adunării, 
dar acesta tocmai se uita la 
Marin Toma, mecanicul de 
întreținere al secției de 
mecanizare, care, după o 
clipă de frămintare, calcă 
disciplina ședinței și. cu 
glas tare, recunoaște că din 
cele afirmate de șeful de 
echipă cam 10 la sută sînt 
adevărate, că... Și demon
strează că e foarte tare la 
calcule rapide, că el știe — 
cu toate că i se pune la 
îndoială aritmetica 
nală — pentru 
pleasna biciului, 
ticipă direct la 
că, da, cum s-a 
în adunare și 
vorbind despre
griului, s-a pierdut o can
titate din cauza etanșeiză- 
rii defecte. Dar ei, mecani
zatorii, au verificat toate 
punctele de etanșeizare și 
nu pe acolo s-a pierdut, ci 
pe la colectoarele de pleavă 
și deci, în cazul acesta, 
uzina constructoare să vadă 
ce este de făcut, că uzina 
are gîndire tehnică.

Ajuns aici, mecanicul s-a 
oprit brusc și nu și-a mai 
putut continua explicația, 
pentru că cineva din sală 
a întrebat : „Dar voi, me
canizatorii, nu vreți să a- 
vefi gîndire tehnică" ? La 
rindul lui, Nicolae Scarlat 
a socotit, probabil, că la 
acest capitol n-ar mal fi ni
mic de adăugat. Și-a con
tinuat cuvîntul, făcînd un 
ocol mai mare, lăudînd de 
data aceasta pămîntul acela 
sărac, dar care trebuie 
întărit de ei, țăranii, cu 
îngrășăminte, aplicindu-i 
tehnologii moderne și care, 
mai ales, trebuie ocrotit, că 
în pămint e viață, că viața 
din pămint, atît de compli-

cată în întregul ei, cu mi
croorganismele, cu proce
sele de respirație și atitea 
altele, trebuie ocrotită, sâ 
nu se mai treacă peste ogor 
cu tractorul și agregatele 
tractate de el mai mult de 
trei ori, cum se zice la car
te. că e mai bine...

Și iar s-au întîlnit privi
rile între .mecanizatori și 
cei răspunzători de munca 
lor și s-a auzit și îndem
nul adresat inginerului-șef 
să nu mai permită mai 
mult de trei treceri cu a- 
gregatele peste ogor, iar 
către mecanizatori, să-și 
schimbe mentalitatea de 
prestatori de servicii, că și 
ci fac parte dintre coope
ratori.

Dar Nicolae Scarlat, șe
ful de echipă de la ferma 
numărul 1, nu terminase ce 
avea de spus. Găsind mo
ment de liniște, l-a folosit 
amintind că livada trebuie 
întinerită. pLantind puieti 
în locurile goale, iar pe 
cele 50—60 de hectare de 
nisip, dacă s-ar planta duzi, 
s-ar putea gîndi cooperato
rii într-un viitor apropiai, 
să crească în cooperativă și 
viermi 
mai e 
tenția. 
Vedea 
rupe din malul drept, se 
mută deci, înghițind din 
pămintul crîmpoienilor. Ar 
trebui niște diguri — cu 
toții ar pune mina, nu s-ar 
da nimeni în lături de la 
muncă — stăvilind nesta
tornicia rîului. Așa i s-ar 
cam părea lui...

Ne-am uitat la ceas, 
colae Scarlat vorbise 5 
nute ! Numai atît. scăzînd 
întreruperile, care, desigur, 
pe bună dreptate, nu și 
le-ar fi socotit în contul 
lui. După ședință i-am fă-

de mătase. Apoi, 
ceva, a atras el a- 
mai e ceva cu rîul 
care, venind mare.

Ni- 
mi-

din lan
cut cunoscut inginerului-șef 
calculul nostru.

— A vorbit 5 minute — 
ne-a replicat acesta — dar 
a dat de lucru altora pen
tru un an de zile.

— Am înțeles că nu s-a 
exclus și pe el de la mun
ca asta — am observat noi.

— Nu e el omul care să 
se autoexcludă — recu
noaște inginerul-șef. Este 
unul dintre cei foarte mulți 
care, așa cum v-am spus la 
început, cer de la obște tot 
pentru obște. Am afirmat 
că e „gură rea", e adevărat, 
dar, să 
mie-mi 
soiul lui. 
din ceea 
jurul lor. Exprimă direct în 
adunare cu ce se confruntă 
în munca de fiecare zi, dar 
arată și ce trebuie făcut, 
cum trebuie acționat.

— Cinci minute din viața 
unui țăran al acestui timp, 
viață plină de miez — re
flectăm noi cu glas tare.

— Plină de exigențe noi 
— întărește inginerul-șef. 
In agricultură, ca în ori
care alt domeniu de activi
tate din societatea noastră, 
epoca aceasta ridică exi
gențe tot mai pretențioase. 
De aceea și oamenii ei sint 
pretențioși cu munca lor. 
Un succes, cum a.fost și 
cel din anul trecut în coo
perativa noastră și cum a 
fost în atitea alte 
socialiste ale țării, 
de noua revoluție agrară, 
este doar o treaptă spre 
alte succese, viitoare. Pen
tru a le obține însă, îți tre
buie aripi și mai puter
nice. Cei de felul lui Nico
lae Scarlat înțeleg să și le 
făurească prin propriile 
forțe. își cunosc forțele și 
muncesc, acționează să si 
le pună în valoare.

vă spun ceva, 
plac oamenii de 
Nu le scapă nimic 
ce se petrece în

unităti 
demn
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*
*

*
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Țesătoria de mătase- 
Deva avea nevoie in 
activitatea ei. pe Ungă 
alte produse, și de o 
cantitate mică de vop
sea gri. Un produs 
simplu, nedeficitar, 
contractat la timp — 
incit nimeni nu se aș
tepta ca de aici să a- 
pară un exemplu de 
indisciplină economi
că. Minor ca valoare, 
demn de luat aminte 
ca semnificație.

...Fabricarea vopse
lei a decurs bine. N-a 
lipsit solventul, n-a 
lipsit pigmentul, n-a 
lipsit ambalajul, toate 
cele necesare existau, 
vopseaua a fost pro
dusă. a fost ambalată, 
a fost expediată, dar... 
jumătate din cantitate 
n-a ajuns să intre in 
fabricație la timp. 
Pentru că, încredințate 
serviciilor de coletărie 
ale căilor ferate, două 
butoaie de cite 50 kg 
au parcurs drumul de 
la București la Deva 
in... 9 luni si 6 zile. 
Date de-a dura, ar fi 
ajuns mai repede.

Pentru două butoaie 
obișnuite nu se ce
reau nici disponibili
zări de vagoane, 
măsuri speciale 
descongestionare 
traficului ; șinele 
la Deva erau de 
montate și, probabil, 
citeva mii de trenuri 
s-au scurs pe acest 
traseu in cele peste 
nouă luni. Ceva a lip
sit, totuși : se pare, o 
linguriță de lipici sau 
un ac cu gămălie. 
Poate că borcanul cu 
pap și cutia cu bol
duri au existat la 
locurile lor, dar, în
tr-un moment de ne- 
profesionalism fatal, 
lucrătorul de la cole
tărie a pus ceva mai 
puțin pelicanol pe eti
chete ori a ințepat cu 
virful acului alături de 
scrisoarea de trăsură. 
Ca urmare, butoaiele 
s-au despărțit de ac
tele lor și, din clipa a- 
ceea, n-au mai fost 
butoaie, ci au devenit 
nimic, n-au mai con
ținut vopsea, ci vid. 
Fără acte au devenit 
„niște nimeni" in lu
mea coletelor. Volu
mul le-a dispărut, 
greutatea li s-a risipit, 
aspectul s-a volatili
zat, neantul indiferen
ței le-a înghițit.

Poate că țesătorii din 
Deva s-au descurcat 
cumva, poate că au

nici 
de 

a 
pină 
mult

ele, 
de 

mutat 
în al- 
s-or ji 

le tot

inlocuit vopseaua gri 
cu una roz sau cu ori
ce nuanță or fi avut 
la indemină. Dm punct 
de vedere al disci
plinei economice, insă, 
la care participă și 
lucrătorii din trans
porturi cu mari răs
punderi, faptul ne- 
ajungeni la destinație 
a butoaielor respecti
ve rămine fapt.

In primul rind stir- 
nește nedumerire ce 
s-a intimplat in stația 
de expediție. Două bu
toaie nu sint două tu
buri cu pastă de dinți. 
Cum nu s-au lovit 
magazinerii atita amar 
de vreme de 
cum n-au obosit 
cite ori le-au 
dintr-un loc 
tul, cum nu 
plictisit să
aibă sub priviri ? ! Un 
simț elementar al da
toriei profesionale ii 
îndatora să se intrebe 
— „măi, dar astea ale 
cui or fi ? Oare nu le 
așteaptă cineva? Nu-s 
de trebuință cuiva ?". 
Și, ca urmare, să ia 
din nou actele la mină 
Si să restabilească 
identitatea mărfii si 
traseul ei. In caz de 
nereușită, puteau cere 
concursul furnizorului, 
sistemul de organiza
re a aprovizionării 
tehnico-materiale re- 
ducind acest „efort" la 
un simplu telefon...

Dar poate nu e cazul 
să pretindem magazi
nerilor mai mult decît 
altora. Direcția regio
nală C.F.R. București a 
fost sesizată de dispa
riția coletelor la data 
de 29 ianuarie 1986 
prin adresă scrisă. Nu i 
s-a răspuns niciodată. 
Peste patru luni, re
gionala a fost din nou 
sesizată, de data a- 
ceasta prin așa-numita 
„procedură de conci
liere directă". Punctul 
de vedere consemnat 
de delegatul feroviar 
este de o stupefiantă 
miopie birocratică : 
„Dosarul de cercetare 
se află trimis la Regio
nala C.F. Timișoara, pe 
raza căreia se află sta
ția de destinație Deva, 
pentru a se comunica 
datele de livrare". Insă 
datele de livrare nu 
aveau cum să fie co
municate deoarece co- 
letele se mai aflau 
încă pe platoul stației 
de expediție din 
subordinea regionalei 
bucureștene. O simplă 
deplasare sau un sim-

hîrtie
piu telefon ar fi putut 
descîlci chestiunea, tn 
loc de asta, s-a prefe
rat trimiterea dosaru
lui. iar acum, și a de
legatului furnizorului, 
la capătul celălalt al 
tării, să caute la des
tinație ceea ce... nici 
nu fusese expediat.

S-a făcut drumul, 
s-au făcut cheltuieli, 
s-a mai lunait intir- 
zierea. Numai butoaie
le n-au fost găsite. Ele 
au apărut abia după 
începerea celei de-a 
zecea luni de așteptare, 
in stația unde fuseseră 
trintite de la inceput. 
Depistarea s-a datorat 
nu vreunei căutări 
speciale, ci unei ope
rații rutiniere de sor
tare a coletelor fără 
stăpin.

Operație efectuată, 
după cum s-a văzul, 
la intervale nepermis 
de mari, tn nouă luni 
— sau mai mult ! — 
cite colete nu puteau 
fi așteptate de 
notarii lor cu 
dare, pentru ____
productive, pentru sar
cini de plan ? Ori 
chiar pentru trebuințe 
personale ?

Pățania celor două 
butoaie semnifică o 
întreagă optică, după 
care importante nu 
sint produsele, valori
le materiale ca atare, 
ci hirtiile care le con
semnează ; nu rezol
vările faptice, ci apos
tilele. Altminteri nu 
s-ar aștepta cu m'tini- 
le in sin pină ce in 
magazii se adună ca
ietele fără acte, iar in 
birouri — actele fără 
colete. făcindu-se abia 
după foarte, foarte 
lungi răstimpuri apro
pierea și împerecherea 
lor, ca la domino. Orice 
colet sau transport 
stagnant ar trebui sd 
declanșeze un sistem 
de alertă, identificarea 
făcindu-se cu atit mai 
ușor cu cit se reali
zează mai operativ. 
Bineînțeles, rezolvin- 
du-se astfel și ajun
gerea la timp la 
destinatari, care nicio
dată nu se știe cu cită 
nerăbdare si interes le 
așteaptă. Cerința esen
țială fiind îndepărta
rea și eliminarea sin
gurelor piedici se
rioase.

Care se numesc : 
INDIFERENTA, OP
TICA BIROCRATICA.

Serqiu ANDON

desti- 
nerăb- 
nevoi
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Deplină angajare 
în întrecerea socialistă

(Urmare din pag. I)
simple. Mai mult poate decît oricare 
alt domeniu, exportul reclamă pro
fesionalism, mobilitate în gindire și 
acțiune, curaj în promovarea noului, 
muncă neobosită. Iar aceasta nu din 
partea unui om sau a unui colectiv 
restrins, ci din partea unui adevărat 
„lanț" de colective de întreprinderi, 
care este cu atît mai lung cu cit pro
dusul de export are o complexitate 
mai mare. O singură defecțiune în 
acest complicat mecanism poate să 
afecteze și chiar să compromită 
total sau parțial rezultatul final. De 
aceea, este nevoie de o amplă, res
ponsabilă și permanentă mobilizare 
de forțe din partea tuturor oamenilor 
muncii — fie ei muncitori, maiștri, 
ingineri, cadre de conducere — care 
participă la realizarea producției și 
Ia derularea efectivă a exporturilor.

Nu mai puțin importantă este în
deplinirea ritmică, integrală, la ab
solut toate sortimentele, a produc
ției fizice. Evident, există o strînsă 
legătură cu realizarea produselor 
pentru export ; nu este vorba nu
mai de componentele care se înglo
bează, direct sau după prelucrări 
succesive, ci și de crearea cadrului 
necesar acesteia — mergînd pînă la 
piesele de schimb pentru utilajele cu 
ajutorul cărora sînt obținute produ
sele de export și mijloacele de trans
port aferente. Iar în condițiile în 
care o bună parte din producția na
țională se realizează prin comerț 
exterior, devine evident că, practic, 
toate sortimentele fizice au, într-o 
formă sau alta, legături cu exportul.

Desigur, importanța producției fi
zice depășește cadrul relațiilor co
merciale cu străinătatea. îndeplini
rea cu succes a obiectivelor stabilite 
Ia cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului, continuarea dezvoltării 
impetuoase a economiei românești

sînt condiționate de realizarea efec
tivă a tuturor sortimentelor cuprin
se în plan, deoarece fiecare joacă un 
rol bine determinat in angrenajul 
atît de complex al producției sociale. 
Iată deci numai cîteva argumente in 
favoarea intensificării eforturilor tu
turor colectivelor pbntru ca, la săr
bătoarea muncii, să poată raporta 
îndeplinirea integrală a principalilor 
indicatori economico-financiari, a 
sarcinilor asumate în întrecerea so
cialistă.

în unele unități se manifestă încă 
neajunsuri,' producția este realizată 
cu întîrziere și cu depășirea costu
rilor și a consumurilor normate. 
Chiar la unele produse urmărite cen
tralizat se înregistrează restanțe, 
care afectează consumul — produc
tiv sau neproductiv. în parte, se poa
te vorbi despre o legătură a acestei 
situații cu însuși ritmul foarte înalt 
al dezvoltării, menținut o perioadă 
atît de îndelungată — practic, fără 
precedent în lume — care poate ge
nera unele contradicții. Dar acestea 
pot și trebuie înlăturate prin ac
țiunea conștientă și responsabilă a 
fiecăruia, la locul său de muncă, prin 
promovarea susținută și curajoasă a 
experienței înaintate, a inițiativelor 
valoroase, printr-o modernizare de 
substanță — nu numai a utilajelor șt 
tehnologiilor, dar și a mentalității, 
a metodelor de organizare și condu
cere. Pe această linie, sarcini deo
sebite revin cadrelbr de conducere și 
activiștilor organelor județene, mu
nicipale și orășenești de partid, or
ganizațiilor de partid și factorilor 
de răspundere din ministere, cen
trale și întreprinderi, care dau în
treaga măsură a capacității lor or
ganizatorice și de conducători po
litici, de adevărați revoluționari prin 
rezultatele concrete ale colectivelor 
din care fac parte, în îndeplinirea 
sarcinilor de plan, a angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă.

Primire la primul-ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
vineri dimineața pe Anghel Zapria- 
nov, președintele Comitetului pentru 
gospodărirea materialelor de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, care a fă
cut o vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirii au fost evi
dențiate bunele raporturi de prie
tenie și colaborare statornicite intre 
țările și popoarele noastre, raporturi 
care cunosc o continuă dezvoltare și 
aprofundare, în spiritul înțelegeri-

★
Vineri s-au încheiat la București 

convorbirile dintre delegațiile orga
nelor centrale de aprovizionare teh- 
nico-materială din România și Bul
garia. Cele două delegații au efec
tuat un schimb de păreri in legătură 
cu principalele probleme ale organi
zării și derulării procesului de apro-

lor convenite cu prilejul tradiționa
lelor întilniri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul To
dor Jivkov.

Au fost examinate aspecte ale re
lațiilor economice româno-bulgare, 
modalități concrete pentru extinde
rea și diversificarea lor în continua
re, în folosul reciproc, al cauzei so
cialismului și păcii în lume.

La primire a luat parte Petre 
Preoteasa, ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe.

A fost de față Boncio Mitev, am
basadorul R.P. Bulgaria la București.

★
vizionare tehnico-materială și cu 
privire la stadiul realizării colabo
rării bilaterale și au examinat și 
convenit asupra posibilităților de 
lărgire și diversificare a schimburi
lor reciproce de materiale și pro
duse. peste prevederile protocolului 
comercial pe acest an, dintre cele 
două țări.

Cronica zilei
Tovarășul Ion Dincă, prim vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit vineri pe V.M. Lukianenko, mi
nistrul construcțiilor de mașini pen
tru industria chimică și a petrolului 
al U.R.S.S., care efectuează o vizită 
în tara noastră.

în timpul întrevederii au fost e- 
vidențiate bunele relații de priete
nie și colaborare multilaterală dintre 
țările și popoarele noastre, fiind 
subliniată contribuția esențială a în
țelegerilor convenite cu prilejul în- 
tilnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mi
hail Gorbaciov la extinderea pe mai 
departe a conlucrării româno-sovie- 
tice. Au fost relevate noi posibilități 
pentru dezvoltarea în continuare a 
colaborării și cooperării bilaterale, 
îndeosebi în domeniul economic.

La primire a participat Mihai Mo- 
raru, ministrul industriei de utilaj 
greu.

A fost prezent E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uhiunii Sovietice la 
București.

La București a fost semnat vineri 
Protocolul privind schimburile co
merciale pe anul 1987 dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Cuba. Documentul prevede o 
creștere in continuare a livrărilor de 
mărfuri dintre cele două țări.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Zimbabwe, vineri după-a- 
miază a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea.

Au fost înfățișate impresii de că
lătorie din această țară și a fost vi
zionat un film documentar.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.

A fost prezent Stephen Chiketa, 
ambasadorul Republicii Zimbabwe 
la București.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 aprilie, ora 20 — 21 apri
lie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
predominant frumoasă și caldă, cu 
cerul variabil, exceptînd nord-estul ță
rii, unde va fi schimbătoare și 
răcoroasă, iar înnorările vor fi mai 
accentuate la începutul intervalului, 
cînd vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, ce vor avea și caracter de 
aversă. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări în re
giunile estice, cu 35—50 km pe oră, iar 
în zona de munte, cu 40—70 km/h. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între zero și 10 grade, izolat mai cobo- 
rîte în depresiuni, unde vor fi con
diții pentru producerea brumei în pri
mele nopți, iar cele maxime diurne 
între 10 și 16 grade în nord-est și pe 
litoral și între 14 și 24 de grade în 
rest, local mai ridicate. Dimineața, pe 
alocuri, se va semnala ceață slabă, 
în București : Vremea va fi predomi
nant frumoasă și caldă, cu cerul va
riabil. Vîntul va sufla în general slab. 
Temperaturile minime vor oscila între 
5 și 8 grade, iar cele maxime între 18 
și 23 de grade. Dimineața ceață slabă.

INVITAȚIE ÎN LUNA MAI 
PE LITORAL

Așa cum am mai scris în ziarttl 
nostru, frumosul Litoral a conti
nuat să constituie un punct de a- 
tractie si în sezonul rece, prin bine 
dotatele sale baze de tratament de 
la Mangalia. Neptun și Eforie-Nord, 
veritabile „uzine de sănătate" de 
care au beneficiat și beneficiază nu
meroși oameni ai muncii din în
treaga tară, ca si oaspeți de peste 
hotare.

în aceste zile, gospodarii Lito
ralului zoresc încheierea lucrărilor 
de reparații si modernizări, de re
facere a plajelor, de amenajare a 
spatiilor verzi și a covoarelor flo
rale. spre a conferi tuturor sta
țiunilor de pe țărmul românesc al 
Mării Negre un plus de frumu
sețe.

Ei tot din aceste zile s-au pus 
în vînzare. prin oficiile județene 
de turism si întreprinderea de tu
rism, hoteluri si restaurante Bucu
rești. biletele pentru un sejur de 
12 zile în luna mai pe Litoral. Tot

pentru luna mai se pot obține si 
bilete pentru perioade mai scurte, 
după preferința fiecărui solicitant.

Important de reținut este faptul 
că în luna mai biletele pentru un 
sejur, indiferent de durata aces
tuia ne Litoral, se procură la pre
turi convenabile. Astfel, cazarea se 

■asigură în hoteluri confortabile (26 
lei/zi/persoană), iar masa se serveș
te ■ la restaurant (45 lei.'zi/persoa-

nă). incorporate în unitățile respec
tive sau in imediata apropiere. Cei 
care călătoresc cu trenul benefi
ciază de o reducere de 25 la sută. 
Organizatorii de turism pun la dis
poziția oaspeților numeroase posi
bilități pentru excursii în toate sta
țiunile de pe Litoral, la obiective 
turistice din zonă și în Delta Du
nării.

în fotografie : Eforie-Nord

PLOIEȘTI

0 realizare 
de prestigiu 

a constructorilor 
de utilaj petrolier

Vineri, 17 aprilie, standul de 
probe al renumitei întreprinderi 
de utilaj petrolier „1 Mai" Plo
iești. începe o nouă zi de mun
că. Șeful secției montaj, ingine
rul Miroea Sava, împreună cu 
maistrul Petre Cristiades. cu șe
fii de echipă Ion Dumitru, 
Toma Predescu și Constantin 
Rădoi, cu macaragiul Valeriu 
Ionescu și sudorul Ștefan Bă- 
tanu sînt la „operativă". Așa se 
numește foarte scurta întîlnire 
de lucru. Aflăm și motivul : a- 
cum, în preajma sărbătorii de 
la 1 Mai, constructorii de utilaj 
petrolier din marea citadelă 
muncitorească a Prahovei ra
portează un eveniment deose
bit : începerea probelor de su
prasarcină la una din instala
țiile F-320-3 DH.

— Este instalația care poartă 
numărul 400, de acest tip — ne 
spune șeful secției în timp ce 
ne apropiam de marele platou 
al standului de probă. Desigur, 
în răstimpul care a trecut de la 
prima instalație s-au adus mo
dificări și s-au îmbunătățit per
manent caracteristicile, astăzi 
puțind să lucreze in condiții 
speciale, adică și în zone unde 
mercurul termometrelor coboa
ră pină la minus 40 grade Cel
sius.

Se dau cîteva comenzi. Turla 
se ridică ușor, sigur, tar o dată 
ajunsă în poziția verticală se 
oprește. Precis. Nici o altă miș
care. Turla zveltă, argintie, să
getează cerul. Din locul unde ne 
aflăm ne este greu să cuprin
dem cu o singură privire toa*e 
operațiile ce urmează. Ne atrag 
atenția citeva mișcări ale unei 
macarale din apropiere. Se 
montează un dispozitiv. încep 
alte probe, cele de testare, în 
diferite trepte de presiune. Pre
siunea se ridică pînă la cea ma
ximă, prevăzută în caietul de 
sarcini al instalației. Totul 
decurge perfect. „Certificatul 
de calitate" al instalației este 
dat.

O secvență de muncă din 
multe altele de la marea între
prindere ploieșteană. întregul 
colectiv de aici este puternic 
mobilizat pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor, pentru 
a intimpina ziua de 1 Mai și 
Conferința Națională a partidu
lui cu rezultate demne de 
înaltul prestigiu de care se 
bucură în țară și în lume.

Ioan MARINESCU
corespondentul „Scinteii"

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZIMBABWE

Tovarășului CANAAN SODINDO BANANA
Președintele Republicii Zimbabwe

Tovarășului ROBERT GABRIEL MUGABE
Președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, 

Primul-ministru al Republicii Zimbabwe
HARARE

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Zimbabwe îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez, în numele Partidului Comunist Român, al guvernului 
și poporului român, precum și al meu personal, cordiale felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări dumneavoastră, guvernului și poporului Zimbabwean 
prieten.

Exprim convingerea că raporturile tradiționale de prietenie și colaborare 
rodnică statornicite între partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare 
tot mai puternică, în interesul popoarelor român și Zimbabwean, al politicii 
de pace, destindere și dezarmare, de respect al independenței și suveranității 
naționale, de cooperare egală în drepturi între toate națiunile.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului zimbabwean 
prieten succes deplin pe calea edificării noii societăți, a progresului și 
prosperității.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul zimbabwean 
aniversează astăzi un 
eveniment de im
portanță deosebită al 
istoriei sale naționa
le : proclamarea inde
pendenței. Petrecută 
la 18 aprilie 1980, după 
mai multi ani de 
luptă eroică, cu arma 
în mină, aceasta a 
pus capăt apăsătoarei 
dominații coloniale, 
deschizînd o nouă pa
gină în viața tînărului 
stat din inima Africii 
australe. în cei șapte 
ani care au trecut de 
atunci. Republica Zim
babwe (suprafața — 
389 622 kmp ; popu
lația — circa 7 mili
oane de locuitori) a 
obținut o serie de în
semnate succese pe 
linia consolidării
structurilor sale poli
tice și a realizării 
unor transformări e- 
conomico-sociale cu 
caracter progresist. 
Sub conducerea partir 
dului Uniunea Națio
nală ' Africană din 
Zimbabwe a fost în
făptuită reforma a- 
grară, de pe urma 
căreia au beneficiat 
Dină acum aproape 
40 000 de familii, a 
luat ființă o corpora
ție de stat pentru con
trolul exploatării si 
exportului resurselor 
miniere și s-a trecut 
la realizarea unul vast 
program de construc

ții industriale, care 
iși propune valorifi
carea pe scară largă a 
resurselor proprii. 
Astfel, in cadrul pla
nului de cinci ani 
1986—1990. totalul in
vestițiilor din indus
tria extractivă și pre
lucrătoare se ridică la 
circa 2 miliarde do
lari zimbabweeni. A- 
ceste fonduri aprecia
bile vor fi folosite nu 
numai la construirea 
de noi obiective, dar 
și la extinderea celor 
existente. Principalul 
proiect din ultima ca
tegorie îl constituie 
modernizarea si ex
tinderea uzinei side
rurgice Zisco Steel, 
care prin vînzarea 
produselor sale peste 
hotare realizează cir
ca 16 la sută din ex
portul total al tării. în 
general, actualul plan 
cincinal este chemat 
să sjimuleze puternic 
dezvoltarea economică 
a țării, avînd totoda
tă o profundă in
fluentă asupra bazelor 
societății zimbabwee- 
ne. Așa cum sublinia 
primul-ministru. Ro
bert Mugabe, el urmă
rește „transformarea 
socialistă în econo
mie".

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
solidaritate cu po
poarele Africii, cu 
toate popoarele care 
au pășit pe calea dez

voltării de sine stătă
toare, poporul român 
urmărește cu viu in
teres și simpatie rea
lizările obținute do 
poporul zimbabwean. 
Solidaritatea militan
tă a României cu cau
za acestui popor și-a 
găsit o elocventă ilus
trare atît în anii grei 
ai luptei de eliberare 
națională, cînd țara 
noastră a acordat un 
larg sprijin — politic, 
diplomatic, moral și 
material — cit și după 
aceea. România a re
cunoscut chiar din 
primul moment Repu
blica Zimbabwe, dez- 
voltînd in noile con
diții legături de strîn
să colaborare cu tînâ- 
rul stat. Momente de 
cea mai mare im
portantă în evoluția 
ascendentă a relații
lor reciproce le-au 
constituit. întilnirile 
președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu 
președintele Canaan 
Sodindo Banana și cu 
primul-ministru Ro
bert Mugabe, la Bucu
rești și Harare, acor
durile și înțelegerile 
încheiate cu aceste 
prilejuri creînd o bază 
trainică pentru am
plificarea continuă a 
acestor relații. în a- 
vantaiul ambelor țări 
și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

o
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BOX: Au fost desemnați finaliștii 
turneului „Centura de aur“

FOTBAL: Azi, România - R.F. Germania, 
în preliminariile olimpice

Iîotărît lucru. Daniel Măeran se 
află din nou pe drumul cel bun, 
după o perioadă mai lungă 
de stagnare. El a cîștigat ieri 
net întrecerea cu Juan Fernandez 
(Cuba), un tinăr foarte înalt și cu 
o alonjă respectabilă ; boxerul nos
tru a condus tactic lupta in toate 
cele trei runduri, punctind cu mul
tă decizie in finalurile acestora. 
Printre specialiștii consultați, ca și 
la masa presei, predomină opinia 
că Daniel Măeran recuperează des
tul de repede terenul pierdut și că 
Iși poate pune candidatura la pos
tul de titular al categoriei 60 kg in 
formația noastră reprezentativă, la 
apropiatele campionate europene 
din Italia. Felul deosebit de atent, 
dar și sever, in care este privită 
acum pregătirea Iui. de corpul teh
nic și activiștii secției de box ai 
clubului Steaua, ne indreptătește să 
presupunem că fostul- campion 
mondial de tineret poate reveni la 
înalta performanță sportivă.

în finala categoriei semiușoară, 
Măeran va avea drept contracandi
dat pe Marian Dumitrescu, ceea ce 
va conduce probabil la o partidă cu 
virtuți tehnice, nu numai cu lovi
turi foarte dure. Ieri. M. Dumitres
cu l-a învins pe G. Gogol într-un 
meci fără menajamente. Simțind că 
a pierdut prima repriză, fostul me
daliat cu argint la C.M. de tineret 
a forțat lupta corp la corp, spre a 
înlătura avantajul alonjei lui Du
mitrescu, dar a primit două aver
tismente pentru mijloace de acțiune 
intr-adevăr neregulamentare și a 
pierdut calificarea în finală.

La categoria semimuscă (48 kg), 
după ce M. Gîndac a trecut de Mo
hamed Zaid (Egipt), s-au urcat pe 
ring Adrian Amzer și cubanezul 
Marcelo Rojello. Boxerul nostru, 
care ne semnalează un continuu 
progres tehnico-tactic. a stopat fără 
greș atacurile vijeliosului boxer 
cubanez, cîștigînd la puncte în 
aplauzele asistenței. în oazul lui 
Adrian Amzer, s-a dovedit că indi
cațiile tacticienilor din coltul ringu
lui (T. Niculescu și V. Vrînceanu) 
au găsit un teren prielnic, adică au 
găsit un bun interpret în persoana 
tinărului boxer dinamovist.

GORJ. în așezămintele de cultu
ră din Tirgu Jiu și Motru au avut 
loc, in organizarea comitetului ju
dețean de cultură și educație socia
listă. un ciclu de spectacole de 
poezie și muzică dedicate frunta
șilor în producție. La realizarea a- 
ceștei valoroase manifestări, care 
s-a remarcat printr-o aleasă ținu
tă artistică, și-au adus contribu
ția reputați actori și oameni de 
artă de la Teatrul Național, Teatrul 
Mic și Filarmonica „George Enes- 
cu“ din București, Filarmonica 
„Moldova" din Iași, alături de care 
au evoluat cu succes tineri instru
mentiști de muzică cultă din Tîrgu 
Jiu și Motru, precum și formația 
instrumentală a Școlii populare de 
artă din Tîrgu Jiu. (Dumitru 
Prună).

MARAMUREȘ. în organizarea 
întreprinderii cinematografice ju
dețene, în satele Maramureșului a 
avut loc un ciclu de manifestări cu 
filmul dedicate împlinirii a 25 de 
ani de la încheierea cooperativiză

Surpriză, neplăcută, la categoria 
cocos (54 kg), in cadrul căreia 
I. Guzganu (Steaua) l-a învins pe 
Marcelică Tudoriu (tot de la 
Steaua, dar pregătit la lotul repre
zentativ). Neplăcută, pentru că. în 
timp ce I. Guzganu a boxat bine, 
Tudoriu — fost campion mondial 
de tineret și campion național în 
1986 — s-a prezentat, din nou. la 
acest turneu, mult sub valoarea 
lui. Unii antrenori sînt de părere 
că talentatul nostru pugilist este 
destul de obosit după unele turnee 
peste hotare (la care a obținut de 
altfel rezultate foarte bune) și că 
deci s-ar impune prioritar acțiu
nea de refacere a potențialului său 
fizic și psihic.

După cum se presupunea, celă
lalt finalist este campionul bulgar 
Aleksandr Hristov, totuși, se cere 
să subliniem faptul că acesta a 
întîlnit o rezistentă deosebit de 
puternică din partea severineanu
lui Adrian Anton. Tînărul de la 
asociația sportivă „Drobeta" nu s-a 
lăsat intimidat de palmaresul in
ternational al adversarului, ci a 
ripostat cu mult curaj și ambiție 
sportivă lăudabile.

Iată si finaliștii la celelalte ca
tegorii : semimijlocie, Șt. Drișcu 
(b.p. V. Citea) — T. Israilov, 
U.R.S.S. (b.p. Aleksandrov, Bulga
ria) ; mijlocie, V. Damian (b.p. 
M. Garoșeanu) — L. Ramirez. Cuba 
(b.p. K. Stoianov. Bulgaria) ; grea, 
R. Balado. Cuba (b. ab. II I. Si
mina) — P. Bornescu (b.p. A. Raz- 
manov. U.R.S.S.).

în gala care a avut loc seara, au 
fost desemnați următorii finaliști : 
categoria muscă, V. Tutuk (Turcia) 
și E. Suarez (Cuba) ; pană, D. 
Dumitrescu — Ri Miong II (R.P.D. 
Coreeană) ; ușoară, V. Mihăilă — 
F. Țircomnicu ; mijlocie mică, M. 
Gavrilă — J. Fernandez (Cuba) ; 
semigrea. J. Gonzales (Cuba) — R. 
Tișev (U.R.S.S.) ; supergrea : D. 
Răcaru — G. Harizanov (Bulgaria).

Gala finalelor turneului \ „Cen
tura de aur" va avea loc duminică, 
de la ora 10, la Complexul expo- 
zițional din Piața Scinteii.

CARNET CULTURAL

rii agriculturii. Cu acest prilej, au 
fost proiectate scurtmetraje docu
mentare care înfățișează tehnici 
moderne de sporire a producției a- 
gricole. Un real interes a fost ma
nifestat pentru documentarul care 
prezintă experiența județului Olt. 
In repertoriu au fost incluse și fil
me artistice inspirate din viața sa
tului contemporan. (Gheorghe 
Pârja).

OLT. La Casa de cultură a sin
dicatelor din municipiul Slatina a 
avut loc vernisajul expoziției jude
țene de artă populară. Manifesta
rea, organizată de comițetul ju
dețean de cultură și educație socia
listă, se înscrie în cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea României". 
Sint prezentate numeroase creații

Astăzi, la Cluj-Napoca, echipa 
României va juca primul ei meci 
din preliminariile turneului olimpic, 
în compania formației R.F. Germa
nia.

Partida va începe la ora 17 și 
va fi arbitrată de o brigadă ce
hoslovacă, la centru — Robert 
Motusik.

Antrenorul E. Jenei intenționea
ză să alinieze pentru acest impor
tant joc internațional următoarea 
formație : Liliac — M. Marian 
(Varga), Belodedici, Bumbescu, 
Weissenbacher — Bălan, Cristea, 
Muzsnai, Majearu .(Balint) — 
Vaișcovici (Kramer), Cîmpean II.

SUB EGIDA
PE URMELE LUI NICU VLAD...

• La Arad, finalele celor mai tineri halterofili
în sala sporturilor din Arad continuă să se desfășoare campionatele 

de haltere pentru copii și juniori. Întrecerile pentru titlurile de cam
pioni aș „Daciadei" au adunat la start 358 de copii și juniori. 358 de 
urmași ai lui Nicu Vlad, marele nostru campion, ale cărui începuturi 
sportive se leagă, după cum bine se știe, tocmai de întrecerile pline de 
stimul ale „Daciadei". In această idee de stimulare, iată numele câști
gătorilor întrecerilor la copii (15—16 ani), in ordinea categoriilor : Va
lentin Sîrbu, de la „Clujeana" Cluj-Napoca, cu un total de 115 kg; 
Marian Dodița, „Steagul roșu" — Brașov — 125 kg ; Szentes Tiberiu, 
C.S.M. Cluj-Napoca — 147,5 kg ; Sarkiizi Sandor, C.S.M. Cluj-Napoca — 
152,5 kg ; Z. Drocea, „Constructorul" — Tirgu Mureș — 170 kg : Florin 
Avram, „Steagul roșu"-Brașov — 160 kg ; R. Razman — C.S.M. Cluj- 
Napoca — 190 kg ; A. Toții — „Strungul" — Arad — 207,5 kg ; B. Ba- 
niai — C.S.M. Cluj-Napoca — 192,5 kg ; C. Teglaș, C.S.M. Cluj-Napoca 
— 207.5 kg și Gelu Stănilă, „Electromotor" — Timișoara — 257,5 kg, con
curentul timișorean realizind și două noi recorduri naționale de copii. 
(Tristan Mihuta).

ACTIVITĂȚI SPORTIVE DE MASĂ ÎN CAPITALA
Simbătâ și duminică, pe toate bazele sportive din Capitală — terenuri, 

săli și stadioane — se vor desfășura numeroase activități sportive de 
masă. O atenție specială se acordă organizării activității sportive cu ele
vii : in cadrul centrelor de vacanță de la casele pionierilor și șoimilor 
patriei, cluburilor tineretului din sectoare, cluburilor și asociațiilor sportive 
se vor disputa finalele „Cupei vacanței" la cros, tenis de masă, șah, jocuri 
sportive, concursuri de orientare turistică și excursii cicloturistice. Cîteva 
dintre cele mai importante acțiuni : • „Primăvara rugbiului bucureș- 
tean" — competiție ce deține și un rol important de selecție. Ea s-a des
fășurat in toate zilele acestei săptămâni, cu participarea a 39 de echipe 
(insumind circa 500 de sportivi) din Capitală și din alte orașe, urmind 
să se încheie astăzi cu meciuri pe stadionul Tineretului, incepind de la 
ora 9. • Campionatele municipale de înot, polo, scrimă — la bazinul și 
sala Floreasca, azi și duminică, intre orele 9 și 19, • „Cupa București" 
la tir, simbătă și duminică de la ora 14, la poligonul Tunari.

Rubrica de Valeriu MIRONESCU

populare realizate de artiștii ama
tori din județul Olt. De o deosebi
tă apreciere se bucură renumitele 
cojoace de Vădastra și ceramica de 
Oboga. (Mihai Grigoroșcuță).

VRANCEA. La Focșani, în ca
drul acțiunilor consacrate împlini
rii a 25 de ani de la încheierea 
cooperativizării agriculturii, a avut 
loc dezbaterea științifică intitulată 
„Dezvoltarea sistemelor de comu
nicări locale în perspectiva încheie
rii activității de sistematizare eco- 
nomico-socială a teritoriului și lo
calităților", manifestare organizată 
de comitetul județean de cultură 
și educație socialistă în colaborare 
cu Centrul de cercetări sociologice 
al Universității București. în pro
gram au fost incluse și vizite de

Antrenorul vest-german H. Lohr 
ne-a informat că va comunica for
mația abia înaintea începerii parti
dei. însă că din echipă nu vor lipsi 
Bommer, Funkel și Voilack 
(Bayern Uerdingen). Klinsman 
(Stuttgart), Engels (F.C. Koln), 
Kroth (Hamburger S.V.) și Zorc 
(Borussia Dortmund).

La Cluj-Napoca, interesul mare 
pentru debutul echipei noastre 
olimpice se evidențiază prin faptul 
că toate biletele de intrare la sta
dionul municipal au și fost vindute. 
Urăm deplin succes fotbaliștilor 
români ! (Marin Oprea).

„DACIADEI"

documentare în așezări urbane și 
rurale din județ. (Dan Drăgulțscu).

BISTRIȚA-NASAUD. Sub gene
ricul „Cinstim munca și pe frun
tașii ei". Casa municipală de cul
tură din Bistrița a găzduit un nou 
și reușit spectacol dedicat de că
tre membrii formațiilor artistice 
ale întreprinderii de sticlărie pen
tru menaj celor mai harnici și me
rituoși colegi de profesie. S-a îm
pletit într-un sugestiv omagiu dan
sul tematic cu cel modern și au e- 
voluat cu succes formația de mu
zică ușoară și interpreți. (Gheor
ghe Crișan).

BACAU. La galeriile „Ferovia
rul" din Bacău a fost deschisă ex
poziția județeană a artiștilor ama
tori. Sint expuse numeroase lucrări 
de pictură, grafică și sculptură, rea
lizate de muncitori, țărani coope
ratori, cadre didactice, medici, in
gineri etc. în cadrul Festivalului 
național al muncii și creației „Cîn
tarea României". (Gheorghe Baltă).

semnificații
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
Barajul de la Marea de Vest

Orașul Nam Po și imprejurimile-i 
alcătuiesc o vatră balneoclimaterică 
ideală : pe de o parte marea, pe de 
alta muntele. Nani Po înseamnă 
Izvorul din Sud, poate in sensul 
nostru de izvor de apă vie, dar și 
in acela de izvor de lumină, razele 
soarelui căzind aici cu o strălucire 
lină și odihnitoare. Marea de Vest 
foșnește incet și muzical, localnicii 
sint cintăreți vestiți și au in pri
vire focul sudului.

Case de odihnă cotropite de ver
deață, o seamă de moteluri cu arhi
tectură caldă și familiară, o baie 
publică zidită in formă de floare 
de nufăr, un centru civic nou și alb 
ca o rochie de mireasă și, in fine, 
cartierele noi date la cheie sau nu
mai in construcție, prelungind ora
șul spre munte. Muntele înconjoară 
orașul în formă de semilună.

Pe o șosea dreaptă și solid alcă
tuită, mașinile noastre lunecă spre 
baraj. In dreapta, sarea obținută 
prin evaporarea apei de mare este 
așezată in formă de stoguri pentru 
uscare. Țara n-are sare nativă, sa
rea de aici fiind folosită deopotrivă 
pentru mine are, pentru săratul 
peștelui sau industria chimică. Lu
mina matinală schimbă cristalele 
sării în jocuri de argintărie. Numai 
că. pe lingă toate aceste podoabe 
inedite și — pentru noi — exotice, 
coastele Mării de Vest oferă și 
un peisaj mai dezolant. Este 
vorba de terenurile devastate de 
maree. La țărmurile Mării de 
Vest, mareea atinge înălțimea 
de 10 metri. Dincolo de estuar, că
tre golful căscat spre zona minelor 
de cărbuni, mareea inundă de trei 
ori pe zi. Toate aceste terenuri sint 
acoperite cu un fel de lichen marin, 
fără absolut nici o putință de între
buințare. Or, tocmai din această 
imensă pierdere de spații neexploa
tabile s-a născut ideea îndrăzneață 
și ingenioasă a construirii unui 
baraj imens — scut, de beton ar
mat in calea mareei. Căci Nordul 
Coreei are pămint agricol puțin de 
tot. abia 15 procente din suprafața 
totală, pămlnturile fecunde aflin- 
du-se in Coreea de Sud. Deci și 
din acest punct de vedere, reunifi- 
carea patriei, care se va înfăptui 
(căci nu se poate, nu e drept să nu 
se înfăptuiască) va crea echilibrul 
economic perfect al economiei na
ționale.

Ideea construirii barajului, lansa
tă de președintele Kim Ir Sen și 
apoi modelată și detaliată de pa
siunea creatoare a tovarășului Kim 
Gîăng II, membru al Prezidiului 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, a în
suflețit masele largi de construc
tori. Darea in folosință a barajului, 
cu cele trei ecluze ale sale, a 
avut loc in 1986. adiugindu-se nu
meroaselor cifre-record cu care 
prietenii coreeni iși măsoară mari
le construcții.

In pofida perloadei-record de 
construcție, barajul este de-o mă
reție, de-o monumentalitate și de-o 
robustețe care ar sugera zeci de ani 
de construcții. Are o lungime de 8

Ecluza de la Nam Po

km, este durat in formă de trapez 
cu 32 m la baza de jos ; lărgimea 
sa este de 14 m și cuprinde trei 
benzi de circulație auto, una de

însemnări de călătorie 
din R- P. D. Coreeană

cale ferată și una de pietoni. In 
plus, proiectantul a prevăzut șl trei 
căi de trecere a peștilor dintr-o 
parte in cealaltă.

Intrăm pe banda barajului, tre- 
cînd prin poarta triumfală pe care 
este săpată in piatră de granit ca
ligrafia tovarășului Kim Ir Sen. 
Se știe că in țările orientale care 
folosesc hieroglifele caligrafia este 
o artă aparte, egală cu pictura sau 
grafica. Nu numai ca scriere fru
moasă, ci realmente ca personali
tate artistică a scrisului. Deseori, pe 
mari construcții din orient se află 
caligrafii celebre, tn cazul de față, 
caligrafia de pe frontonul porții de 
intrare este a ctitorului insuși : 
președintele Kim Ir Sen.

De-o parte și de alta, grupuri 
statuare in granit și lemn de stejar 
fixează alegoric epopeea barajului. 
Apoi, străbătind cei 8 km de tra
pez de beton blindat, ajungem la 
ecluze. Acestea sint trei la număr : 
una pentru vapoare de mare tonaj 
și altele două pentru vapoare de to
naj mai mic. Poarta de oțel care se 
deschide și se închide pe unghi 
de 90 de grade, lăsind să intre va
poarele sau, in pauze, blocindu-le 
trecerea, este mișcată cu dezinvol
tură, de sus, din turnul de control 
de un singur om. Pe noua rută, 
drumul spre Marea de Est se 

scurtează simțitor, așa că barajul, 
cu ecluzele sale, aduce patriei va
lută. Dar avantajele barajului se 
revarsă ca un tezaur în economia 
țării prin asanarea și darea in pro
ducție agricolă a nu mai puțin de 
300 000 hectare de terenuri, pină 
deunăzi mincate de sărurile ma- 
reelor. La cele circa 2 000 000 ha de 
pămint arabil, cit posedă Coreea 
populară (cu livezi și podgorii la 
un loc), terenurile recuperate la 
Nam Po adaugă, așadar, o șesime 
în plus.

Dar baraje de electrificare și de 
fertilizare se construiesc și se vor 
construi pe sistem de perlare, de 
la Nam Po pe fluviul De Dong in 
sus. Din cinci, patru sint deja gata 
— după cum ne arată o machetă 
din „Expoziția economiei naționa
le" — iar de aici in sus altele două
sprezece pentru ca un vas de tonaj 
mediu să ajungă in amonte, pină in 
orașul Toc Cim.

Le spunem prietenilor coreeni că 
și noi construim la fel. Le vorbim 
despre Canalul Dunăre—Marea 
Neagră, despre barajele de pe Bis
trița, Dunăre, Argeș. Olt, admirind 
in drumul de întoarcere la Phenian 
tot ce s-a construit în anii din 
urmă. Trecind prin dreptul oțelăriei 
Chang Son, de Unde a fost lansată 
mișcarea „Ceolima" ; trecind apoi 
prin dteptul viitorului stadion 
olimpic, flacăra din creștetul „Mo
numentului ideilor Ciuce" ne pre
vestea intrarea pieptișă in capitală. 
Marile bulevarde incepeau să-și 
desfacă încrengăturile. Ajunși la 
hotel, ne-am strîns miinile, despăr- 
țindu-ne pină a doua zi, cind. de 
cu dimineață, vom începe o nouă 
călătorie prin diminețile de toam
nă tirzie ale „Țării dimineților li
niștite".

Al. ANDR1ȚOIU
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PE TOATE MERIDIANELE MOSCOVA : Lucrările Congresului U.T.C.L.
Cuvintarea tovarășului Mihail Gorbaciov

s Acțiuni și luări de poziție pentru pace,
*
I

CONGRESUL P.C. DIN DANEMARCAORIENTUL MIJLOCI»
• Eforturi în vederea norma
lizării situației la Beirut
• Viitoare reuniune a guver

nului libanez
BEIRUT 17 (Agerpres). — La Bei

rut au continuat eforturile în direc
ția normalizării situației. Vineri, mi
litarii armatei naționale au deschis 
unul dintre principalele puncte de 
trecere între sectoarele de est și de 
vest ale capitalei libaneze, fiind per
mis accesul în zonă pietonilor și ve
hiculelor, informează agenția Ta- 
niug. Căile de acces între cele două 
părți ale orașului au fost închise la 
6 februarie 1984 din cauza luptelor 
dintre milițiile rivale.

Agenția KUNA arată că, în contex
tul acțiunilor generale pentru rein- 
staurarea unei vieți normale în Bei
rut, ministrul lucrărilor publice, Wa
lid Joumblatt, liderul Partidului So
cialist Progresist, a format un comi
tet tehnic însărcinat cu examinarea 
situației din perimetrul aeroporturi
lor. civile și militare, această măsură 
vizînd redeschiderea Aeroportului 
internațional Beirut, închis de mai 
multe luni, ca urmare a ciocnirilor 
din zonă.

Pe de altă parte, agenția A.D.N. 
relevă că în perimetrul taberelor de 
refugiați palestinieni Shatila și Bourj 
El Barajneh, milițiile Amal continuă 
să mențină starea de asediu, în po
fida unui acord de încetare a focului 
intervenit în urmă cu o săptămînă.

BEIRUT 17 (Agerpres). — O reu
niune a guvernului libanez urmează 
să aibă loc miercurea viitoare la se
diul parlamentului, în încercarea de 
a se elimina deosebirile de poziții 
existente în cadrul cabinetului și de 
a se da un nou impuls negocierilor 
pentru o reconciliere națională. A- 
genția KUNA, citind surse oficiale 
libaneze, informează că, în cadrul vii
toarei reuniuni, miniștrii libanezi vor 
acorda prioritate deteriorării situa
ției economice a țării.

Guvernul libanez nu s-a întrunit 
în nici o ședință în ultimele 15 luni.

Mesajul de salut al P.C.R.
în continuare, el a relevat că prin

cipala grijă a P.C.U.S. in problemele 
mișcării de tineret actuale este de a 
deschide larg tineretului porțile în 
toate direcțiile progresului economic 
și tehnico-științific, ale creației so
ciale, ale dezvoltării spirituale.

Comsomolul, a spus secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S., trebuie să 
devină sufletul întrecerii tineretului 
pe toate planurile, să fie intransi
gent față de tot ceea ce contravine 
valorilor și idealurilor socialismului, 
să dea tineretului orientări sociale 
juste, capacitatea de a înțelege și 
aprecia fenomenele sociale de pe po
ziții științifice marxist-lenini^te.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Luînd 
cuviijtul la cel de-al XX-lea, Con
gres al Comsomolului, Mihail Gor
baciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., s-a referit la activitatea și 
sarcinile tineretului sovietic în eta
pa actuală a construcției socialiste 
din U.R.S.S., subliniind necesitatea 
implicării sale și mai active în pro
cesul de înnoire a tuturor laturilor 
vieții.

In prezent, lucrul cel mai impor
tant este de a merge înainte, de a 
muta centrul de greutate asupra ac
tivității practice de transpunere în 
viață a hotărîrilor adoptate de Con
gresul al XXVII-lea al P.C.U.S., a 
subliniat vorbitorul.

COPENHAGA 17 (Agerpres). — La 
Broendby au continuat lucrările celui 
de-al XXVIII-lea Congres al P. C. 
din Danemarca cu dezbaterea în 
plen a documentelor de pe ordinea 
de zi. De asemenea, delegatilor le-au 
fost adresate mesaje de salut din 
partea partidelor comuniste și mun
citorești reprezentate la congres.

în _ numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovară
șul Mihai Gere, membru' supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., a transmis participantilor 
la congres un salut cordial și cele 
mai bune urări de succes.

Exprimînd satisfacția pentru bu
nele relații de prietenie dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Danemarca, bazate pe 
stimă, încredere și respect reciproc, 
mesajul de salut reafirmă convinge
rea că aceste raporturi se vor apro
funda în continuare în spiritul întîl- 
nirilor și înțelegerilor la care au a- 
juns conducătorii celor două partide.

Relevînd că poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, este în prezent angajat cu toa
te energiile sale creatoare în înde
plinirea vastului program de dez- 

"voltare multilaterală a țării adoptat 
de cel de-al XIII-lea Congres, me
sajul prezintă în continuare poziția 
P.C.R. privind situația internațională 
actuală.

Partidul Comunist Român, secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — se arată în me
saj —. consideră că problema funda
mentală a epocii contemporane o 
constituie lupta pentru pace, oprirea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării. înlăturarea pericolului 
unui război nuclear nimicitor.

Dînd expresie înaltei sale respon
sabilități fată de propriul popor, fată 
de prezentul si viitorul , omenirii. 
România socialistă s-a pronunțat si 
militează cu consecventă pentru mă
suri eficiente de oprire a cursei înar
mărilor, încetarea tuturor experien
țelor nucleare, pentru realizarea unui

program complex de dezarmare, 
care, avînd in centrul său lichidarea 
armelor nucleare, să asigure reduce
rea substanțială, în același timp, a 
armelor convenționale, a efectivelor 
și cheltuielilor militare.

în mesaj se reafirmă hotărîrea 
Partidului Comunist Român, a po
porului nostru de a acționa și in 
continuare cu toate forțele pentru a 
contribui la înfăptuirea politicii de 
dezarmare, la crearea de zone fără 
arme nucleare in Balcani, în nordul 
Europei, în alte regiuni ale conti
nentului și ale lumii, pentru o lume 
a păcii și colaborării egale între toa
te națiunile.

In continuare se arată că, avînd în 
vedere situația economică mondială 
gravă, care afectează profund îndeo
sebi țările in curs de dezvoltare. 
România consideră că este necesar 
să se acționeze cu toată hotărirea in 
vederea lichidării subdezvoltării și 
instaurării unei noi ordini economi
ce internaționale, bazată pe deplina 
egalitate și echitate, pentru solutio
narea globală a problemei datoriilor 
externe, care împovărează tot mal 
grav țările în curs de dezvoltare.

In actualele împrejurări interna
ționale — se spune în mesaj — apre
ciem că este necesar să se facă totul 
pentru întărirea colaborării între 
partidele comuniste și muncitorești, 
socialiste, social-democrate, alte for
te progresiste și democratice, pe 
baza principiilor egalității și respec
tului reciproc, în lupta comună pen
tru destindere și colaborare, pentru 
pace și progres în întreaga lume, 
pentru apărarea dreptului suprem al 
popoarelor la pace, independentă și 
libertate, la viață.

în încheiere, mesajul exprimă con
vingerea că relațiile de prietenie șl 
conlucrare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Da
nemarca, dintre popoarele român și 
danez se vor dezvolta și în viitor, 
spre binele celor două țări, în inte
resul cauzei păcii, securității, și cola
borării internaționale.
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vine tot mai imperioasă necesita- l 
tea încheierii unui acord care să 1

împotriva cursei înarmărilor
S.U.A. împotriva „războiului stelelor"

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
i într-o declarație făcută la Los An- 
ț geles. senatorul american Edward 

Kennedy a apreciat că programul 
militar al Administrației S.U.A., 
Inițiativa de apărare strategică 
(S.D.I.), precum și continuarea ex
periențelor cu arme nucleare de
termină o accelerare a cursei înar
mărilor.

El s-a pronunțat pentru încheie
rea unui acord de interzicere to-I 
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R.F.G.

tată a oricăror teste cu arme .... 
cleare, ca un prim pas important 
pe calea spre oprirea escaladei ar
mamentelor și spre trecerea la 
dezarmare.

Referindu-se la o serie de aspec
te ale politicii externe americane, 
Edward Kennedy a subliniat ne
cesitatea încetării sprijinului acor
dat de Statele Unite forțelor 
tftrevolutionare nicaraguane.

.: Pentru eliberarea Europei și a lumii 
de amenințarea armelor nucleare

BONN 17 (Agerpres). — Elibera
rea planetei de armele nucleare, 
ce constituie o amenințare a în
seși existentei vieții pe Pămînt — 
apel înscris în „Manifestul de la 
Gottingen" — semnat de 18 savanți 
atomiști din R.F.G. în urmă cu trei 
decenii — își păstrează întreaga 
actualitate și astăzi. Reprezentanții 
unor partide politice din R.F. Ger
mania subliniază necesitatea de a 
nu fi uitat apelul savantilor ato
miști și de a acționa pentru înlă
turarea definitivă a pericolului nu
clear.

Nu numai oamenii de știință, ci 
și tot mai multi oameni politici din 

. întreaga lume sînt conștienti că 
i atît rachetele nucleare strategice, 
’ cit și perfectionarea armelor nu- 
!

*

*

*

nu-

con-

cleare tactice sporesc 
uhui război nuclear — 
la Bonn președintele ___ ,____
Partidului Social Democrat în Bun
destag, Hans Jochen Vogel. El a 
menționat că omenirea năzuiește 
spre reducerea și lichidarea defi
nitivă a arsenalelor de arme de ni
micire în masă acumulate în ulti
mele decenii. In acest context de-

pericolul 
a declarat 
fracțiunii

tea iiicueiern unui acora care sa , 
prevadă lichidarea tuturor rachete- ) 
lor nucleare cu rază medie de ac- i 
tiune — americane și sovietice — < 

.1----- ------- ---- un >
eliberarea Europei

de pe continentul european, ca un 
prim pas spre
de armele de distrugere în masă, 
a subliniat H. J. Vogel.

MAREA BRITANIE : Tabere de protest în apropierea J 
bazei militare americane de la Greenham Common
LONDRA 17 (Agerpres). —Parti

cipantele la mișcarea antimilita- 
ristă din Marea Britanie care și-au 
stabilit tabere de protest în apro
pierea bazei militare americane de 
la Greenham Common, unde se află 
amplasate 96 de rachete de croa
zieră, au reușit, după îndelungi e- 
forturi. să achiziționeze o porțiu
ne de teren în imediata apropie
re a bazei. Aceasta le va permi
te continuarea manifestațiilor de

protest, care au fost pînă acum re- ț 
primate de autorități sub pretextul l 
necesității de a șe evacua tabere- * 
le de pe terenuri ce nu aparțineau l 
militantelor.

Sute de activiști ai mișcării anti- ) 
militariste britanice au participat 1 
la o chetă desfășurată în diverse ’ 
regiuni ale tării, cu ajutorul că- i 
reia au fost strînse fondurile ne- ! 
cesare achiziționării terenurilor ) 
amintite.

Declarație a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
în legătură cu noile măsuri represive din R.S.A.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a cerut regimului minoritar rasist de la Pretoria să revoce 
ultimul său decret prin care interzice protestul public față de deținuții 
fără judecată din Republica Sud-Africană.

Intr-o declarație dată publicității, 
eonsiliul își exprimă „profunda in
dignare" față de decretul adoptat la 
10 aprilie prin care sînt interzise 
toate formele de protest împotriva 
arestării și deținerii fără judecată 
ori sprijinul față de cei arestați. 
Decretul contravine drepturilor fun
damentale ale omului stipulate de 
Carta Națiunilor Unite și rezoluțiile 
pertinente ale Consiliului de Securi
tate, se arată în declarație. Această 
măsură poate doar agrava situația, 
poate conduce la o escaladare a vio
lenței și intensifica în viitor sufe
rințele umane în R.S.A., se mențio
nează în document.

Arătînd că „apartheidul constituie 
cauza problemelor din R.S.A.", Con
siliul de Securitate cheamă din nou 
regimul din această țară să pună 
capăt represiunilor împotriva popu
lației de culoare majoritare. Tot
odată, în declarație se cere eliberarea 
imediată și necondiționată a tuturor 
deținuților politici sau a celor aflați 
în închisori fără temei juridic.

Republica Sud-Africană trebuie să 
înceapă negocieri cu reprezentanții 
autentici ai poporului sud-african în 
vederea edificării unei societăți li
bere, unite și democratice, pe baza 
votului universal — se subliniază în 
document.

In sprijinul soluționării negociate a situației 
din America Centrală

CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager
pres). — Centro-americanii sînt cei 
care trebuie să-și asume responsabi
litatea negocierilor pentru stimula
rea procesului de pace in America 
Centrală — a afirmat ministrul ve- 
nezuelean al relațiilor externe, Si
mon Alberto Consalvi, citat de agen
ția Prensa Latina. Intr-un interviu 
publicat de ziarul mexican „Excel
sior", el a arătat că, la recenta lor 
reuniune de la Buenos Aires, „Gru
pul de la Contadora" și „Grupul de 
sprijin" au ajuns la concluzia că cel 
mai prudent acum este să fie spri
jinite inițiativele de pace sugerate 
de însăși această regiune. In acest 
sens, ministrul venezuelean a subli
niat că propunerea de soluționare 
pașnică a situației din zonă avan
sată de Costa Rica și cea care va 
rezulta în urma reuniunii centro-ame- 
ricane la nivel înalt de la Esquipo- 
las trebuie privite ca inițiative com
plementare demersurilor „Grupului 
de la Contadora", pentru a se crea 
condițiile semnării Actului final de 
pace și cooperare în America Cen
trală.

CIUDAD DE PANAMA 17 (Ager
pres). — Președinții parlamentelor 
din 13 țări latino-americane au con
firmat prezența lor la lucrările unei 
reuniuni, la Ciudad de Panama, con
sacrate analizării situației din Ame
rica Centrală și modalităților de so
luționare pașnică a acesteia — rela
tează agenția E.F.E. La întîlnire, 
programată să se desfășoare în pe
rioada 21—23 mai, vor lua parte re
prezentanți ai forurilor legislative 
din statele membre ale „Grupului de 
la Contadora", „Grupului de sprijin" 
și din cele centro-americane.

Progresele procesului de negocieri 
în zonă și planul de pace avansat 
de Costa Rica vor constitui proble
mele principale supuse dezbaterilor 
reuniunii, care, potrivit declarațiilor 
președintelui Adunării Legislative 
din Panama, Ovidio Diaz, va contri
bui la consolidarea demersurilor 
„Grupului de la Contadora", la inten
sificarea luptei în favoarea instaură
rii unui climat real de pace, secu
ritate și cooperare în America Cen
trală.

^AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

1 LA FRAGA s-au încheiat lucră
rile celui de-al XI-lea Congres al 

I Mișcării Sindicale Revoluționare
| Cehoslovace (M.S.R.C.). Delegații

au dezbătut raportul privind ac- 
Itivitatea desfășurată de la prece

dentul congres și au trasat liniile 
directoare de acțiune pentru pe
rioada următoare. A fost ales noul 

I Consiliu Central al M.S.R.C. în
I funcția de președinte al consiliu

lui a fost ales Miroslav Zavadil, 
| membru al Secretariatului C.C. al
| P.C.C.

I EFECTUAREA UNEI EXPLOZII 
NUCLEARE IN UNIUNEA SOVIE
TICĂ. Agenția T.A.S.S. anunță că, 

Ila 17 aprilie. în Uniunea Sovieti
că a fost efectuată, la poligonul din 
zona Semipalatinsk, o explozie nu
cleară subterană cu puterea de 
20—150 kilotone. Experiența — se 
precizează — vizează perfecționa
rea tehnicii militare.

LA WASHINGTON a fost sem- 
Inat protocolul celei de-a VIII-a se

siuni a Comisiei mixte sovieto-a- 
mericane de colaborare în dome- 

I niul sănătății — relatează agenția

T.A.S.S. Se prevede în special con
tinuarea colaborării părților în do
menii cum sînt bolile cardio-vas- 
culare. cordul artificial, oftalmolo
giei. artritei, gripei și hepatitei vi- 
rotice.

O DECLARAȚIE a președin
telui S.U.A. După ce a fost in
format de secretarul de stat, George 
Shultz, asupra convorbirilor sovie- 
to-americane purtate cu prilejul 
recentei sale vizite la Moscova, pre
ședintele Statelor Unite. Ronald 
Reagan, a declarat presei: „Aceas
tă vizită a fost foarte utilă pen
tru desfășurarea dialogului dintre 
țările noastre într-o serie de do
menii. S-a realizat un progres se
rios. Sper că și în viitor vom în
registra progrese și vom putea sem
na un acord istoric pentru rela
țiile Est-Vest. în cadrul unei în- 
tîlniri la nivel înalt".

PROGRAM AL O.M.S. Organiza
ția Mondială a Sănătății (O.M.S.) 
a lansat un program special vizînd 
lupta pentru combaterea maladiei 
cunoscute sub numele de sindromul 
imunodeficitâr dobîndit (SIDA).

Potrivit experților organizației. în 
cazul in care nu se pun la punct 
măsuri eficiente vizînd combaterea 
acestei maladii, in următorii 15 ani I 
zeci de milioane de oameni, majo
ritatea din țările în curs de dez- | 
voltare, ar putea-o contracta.

CEI 94 MILIOANE DE CETĂ
ȚENI CU DREPT DE VOT DIN I
INDONEZIA urmează să se pre- I 
zinte la urne, la 24 aprilie. în ca
drul alegerilor legislative pentru I 
Adunarea Consultativă Populară 
(parlamentul) — informează agen- 1 
tia Taniug. Candidează reprezen
tanți ai grupării Golkar — de gu- 
vernămînt — din partea Partidu- I 
lui Unit al Dezvoltării (P.P.P.) și 
Partidului Democratic Indonezian | 
(P.D.I.). Golkar se așteaptă să ob
țină 70 la sută din totalul voturi
lor. .

ACCIDENT FEROVIAR. Vineri, I 
în apropierea localității Banja Luka 
din R.S.F. Iugoslavia, s-a produs I 
un accident de cale ferată soldat 
cu moartea unei persoane și răni
rea altor 11. Accidentul s-a datorat . 
prăbușirii într-o prăpastie a trenu
lui care leagă localitatea Bihac I 
de stațiunea montană din Sarajevo.

LA GEORGETOWN s-au desfă- | 

șurat lucrările unei reuniuni a mi
niștrilor transporturilor din țările i 
membre ale Pieței comune carai- 
biene (C.A.R.I.C.O.M.) în cursul că- ’ 
reia au fost convenite acorduri asu
pra navigației maritime si aeriene.

ROMA; Evoluția crizei politice din Italia
ROMA 17 (Agerpres). — Premierul 

desemnat al Italiei, președintele Se
natului, Amintore Fanfani (demo- 
crat-creștin), a prezentat vineri 
șefului statului, Francesco Cossiga, 
lista noului guvern minoritar format 
din democrat-creștini și tehnicieni 
independenți. în noul guvern, minis
tru al afacerilor externe și pentru 
politica în cadrul C.E.E. a fost numit 
Giulio Andreotti, ministru al aface
rilor interne — Oscar Luigi Scalfaro, 
iar ministru al bugetului și trezore
riei — Giovanni Goria.

Guvernul Fanfani va depune ju- 
rămîntul in fața președintelui repu

blicii sîmbătă 18 aprilie, urmînd să 
se prezinte în parlament pentru a 
cere votul de învestitură la începutul 
săptămînii viitoare, informează agen
ția ANSA.

Pe de altă parte, din Roma se 
anunță că la încheierea unei reu
niuni a conducerii executive a Parti
dului Socialist Italian, secretarul 
general al P.S.I., premierul demisio- 
nar Bettino Craxi, a declarat că 
partidul său se opune categoric 'con
stituirii de către democrat-creștini a 
unui guvern monocolor ce își pro
pune doar declanșarea alegerilor le
gislative anticipate.

Activitatea cosmonauților sovietici
MOSCOVA 17 (Agerpres). — Cos- 

monauții sovietici Iuri Romanenko și 
Aleksandr Laveikin și-au încheiat cea 
de-a zecea săptămînă de activitate 
la bordul complexului spațial pilotat 
„Mir", relatează agenția T.A.S.S. In 
acest răstimp, ei au mai terminat și 
o altă etapă de lucru, punind modu
lul astrofizic specializat „Quant" in 
regim de zbor pilotat. In cea de-a 
zecea săptămînă, cei doi membri ai 
echipajului cosmic au trecut la de- 
conservarea aparaturii de pe „Quant",

au conectat la bateriile solare acu
mulatorii blocului de bază ai modu
lului astrofizic.

La 17 aprilie a avut loc obișnui
tul control medical al cosmonauților 
in condiții de repaos și de efort do
zat. Rezultatele acestui control au re
confirmat că starea sănătății celor 
doi membri ai echipajului este bună. 
Zborul complexului orbital pilotat se 
desfășoară normal, precizează agen
ția citată.

Conferința Uniunii Interparlamentare Africane

—————---- ---  (din actualitatea politică') —----  ■■■

Independenta reală — un drept inalienabil 
al poporului namibian

Situația din Namibia, care a for
mat recent obiectul unor dezbateri 
speciale în Consiliul de Securitate, 
continuă să fie urmărită cu deose
bită atenție de opinia publică inter
națională. Acest interes sporit este 
determinat de faptul că anul 1987 a 
fost proclamat de Organizația Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) drept „Anul eliberării 
Namibiei" și că, pe fondul unei ase
menea hotărîri, lupta de eliberare în 
ultimul mare teritoriu continental 
aflat sub dominație străină cunoaște 
o amploare crescîndă. Forțele patrio
tice își desfășoară activitatea in di
ferite părți ale tării, ele atacă baze 
militare, convoaie, unități izolate, 
provocînd ocupanților pierderi în oa
meni și materiale. Dacă acum patru 
ani, recunosc însăși autoritățile de 
la Pretoria, numărul acțiunilor de 
luptă întreprinse de S.W.A.P.O. se 
reducea la cîteva zeci, în 1986 ele au 
crescut la cîteva sute. „Rasiștii nu 
vor uita niciodată acest an — scrie 
revista „COMBATANT" a Armatei 
populare de eliberare a Namibiei 
(P.L.A.N.). Ca urmare a acțiunilor 
inițiate și conduse de P.L.A.N. au 
fost distruse baze militare și vehicu
le. au fost scoase din uz numeroase 
căi de comunicație și au pierit sute 
de soldați. Anul 1986 a fost anul mo
bilizării generale și al unor acțiuni 
decisive pentru victoria finală". Sub 
același semn a început și 1987. Nu
mai în primele trei luni au fost deja 
înregistrate peste 330 atacuri declan
șate de forțele patriotice. Pentru a 
face față presiunii exercitate de 
S.W.A.P.O., singurul reprezentant le
gitim al poporului namibian, Preto
ria este nevoită să mențină pe teri
toriul Namibiei o armată de circa 
100 000 de oameni și să sporească 
continuu alocațiile militare. In ulti
mii doi ani, acestea s-au dublat, 
R.S.A. cheltuind peste 2 milioane 
de dolari pe zi în vederea întreținerii 
corpului expediționar.

In ciuda protestelor tot mai puter
nice formulate pe plan internațional, 
regimul rasist nu-și schimbă cîtuși 
de puțin poziția. El continuă să sfi
deze opinia publică mondială, făcînd 
noi pași pe calea torpilării planului 
O.N.U. în problema namibiană. Cu 
numai cîteva zile înaintea dezbate
rilor din Consiliul de Securitate, 
președintele Pieter Botha declara că 
autoritățile sud-africane nu inten
ționează să acorde o așa-zisă „inde
pendență" Namibiei și că vor con
tinua să acționeze pentru instalarea 
unui „guvern provizoriu" la Wind

hoek. Proiectul nu aduce nimic nou. 
El face parte din recuzita obișnuită 
a regimului de la Pretoria, care a 
acționat și in trecut pentru crearea 
unei „administrații-fantomă" în te
ritoriul vecin.

Reține atenția faptul că autorii 
acestui proiect manifestă o grabă 
deosebjtă pentru a pune comunitatea 
internațională în fața „faptului îm
plinit", pregătirile legate de anun
țarea acestui act ilegal aflindu-se 
într-un stadiu avansat. Astfel, in ul
timele luni, în R.S.A. a fost pregătit 
textul unei „Constituții a Namibiei 
independente", care ar urma să intre 
în curînd în vigoare. La fel, la Pre
toria se pregătesc „însemnele" viito
rului stat independent — imnul na
tional, steagul, stema. In ce privește 
Constituția, aceasta prevede in esen
ță crearea în Africa de Sud-Vest a 
unui sistem administrativ asemănă
tor celui din R.S.A., întreaga putere 
politică urmînd a fi deținută de co
munitatea albă. Elementele rasiste ar 
ocupa o poziție disproporționată în 
„Adunarea legislativă" în raport cu 
importanta lor numerică în țară, 
fiind, de asemenea, reprezentate, îm
preună cu partidele-marionetă, în 
toate celelalte foruri de conducere. 
In ce privește populația autohtonă, 
respectiv cei peste un milion de na- 
mibieni, aceștia vor fi, ca și pînă 
acum, complet lipsiți de cele mai 
elementare drepturi.

Așa cum era de așteptat, noul pro
iect, care de fapt prevede o „inde
pendență" de tip bantustan, a fost 
respins încă de la început de 
S.W.A.P.O. și de întregul popor na
mibian. Intr-un interviu acordat re
cent agenției PANA, președintele 
acestei organizații, Sam Nujoma, 
caracteriza așa-zisa noua „Constitu
ție" a Namibiei drept un act delibe
rat, ce vrea să ascundă perpetuarea 
statutului de teritoriu dependent de 
Africa de Sud. Astfel, în virtutea 
constituției, conducerea țării va fi 
asigurată de un președinte și un 
prim-ministru ce nu vor fi alții decît 
oamenii regimului rasist de la Pre
toria. Ca organ al puterii va figura 
un așa-numit Consiliu Constitutio
nal, in spatele căruia se va afla tot 
administrația colonială — a spus Sam 
Nujoma. Liderul S.W.A.P.O. a decla
rat că „poporul namibian respinge 
manevrele regimului sud-african ; 
țelul nostru îl constituie alegerile li
bere, sub control internațional, con
form rezoluției 435 a Națiunilor Uni
te". Numai în acest fel — a adăugat 
el — poporului namibian i se va asi

gura dreptul de a decide in mod liber 
și suveran asupra propriului viitor.

Dar poziția obstrucționistă a R.S.A. 
nu se rezumă numai la respingerea 
planului O.N.U. Autoritățile rasiste 
invocă sistematic, in sprijinul refu
zului lor de a accepta rezoluțiile 
Consiliului de Securitate, prezența 
trupelor cubaneze in Angola ; or, 
chiar fără a se intra în nici un fel 
de discuție asupra problemei respec
tive, trebuie spus că aceasta nu poa
te fi tonsiderată decit ca o legătură 
absolut artificială, o încercare de a 
se crea alibiuri sau diversiuni pentru 
fundamentarea unei poziții ce con
travine flagrant intereselor legitime 
ale poporului namibian, năzuinței 
sale de a trăi într-o țară liberă și 
independentă. Această atitudine a 
fost și este condamnată cu toa
tă hotărîrea atit de Națiunile Uni
te, cît și de numeroase state. In re
centul raport prezentat Consiliului 
de Securitate asupra problemei Na
mibiei, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a respins-o 
ca „nevalabilă și ne justificată". Așa 
cpm se știe, de la proclamarea inde
pendenței Angolei, în 1975, R.S.A. de
clanșează periodic acțiuni agresive 
împotriva R.P. Angola, sub pretextul 
urmăririi forțelor patriotice namibie- 
ne, cauzînd mari daune economiei 
angoleze, menținînd o permanentă 
stare de tensiune în zonă. Acțiuni 
asemănătoare au loc și împotriva ce
lorlalte state din „prima linie". Po
trivit datelor statistice publicate în 
aceste zile, țările respective au înre
gistrat de-a lungul anilor daune de 
aproximativ 60 miliarde dolari. Da
torită acestui fapt, problema politicii 
agresive a R.S.A. a constituit, ală
turi de problema Namibiei, unul din 
principalele motive ale recentelor 
dezbateri din Consiliul de Secu
ritate.

Din păcate, discuțiile de la Națiu
nile Unite nu s-au încheiat prin 
adoptarea unei rezoluții initiate de 
mai multe state care condamna ocu
parea ilegală a Namibiei și propunea 
instituirea de sancțiuni cuprinzătoare 
și obligatorii împotriva R.S.A. Ca și 
în alte ocazii, S.U.A. și Marea Bri
tanie au făcut uz de dreptul lor de 
veto, în timp ce R.F.G. a votat îm
potrivă, iar Franța. Italia și Japonia 
s-au abținut. Este vorba de țări cu pu
ternice poziții in economia Namibiei 
și deci profund interesate în perpe
tuarea stării de dependență a vastu
lui teritoriu african. Intr-adevăr, po
trivit datelor furnizate de Consiliul 
O.N.U. pentru Namibia, în această

țară operează nu mai puțin de 1 000 
de corporații străine, din care 406 
provin din S.U.A., 364 din Marea 
Britanie, 142 din R.F.G., iar restul 
din alte state occidentale. Activitatea 
lor are cele mai nefaste urmări pen
tru economia namibiană, denunțate 
nu o dată de S.W.A.P.O., care a ară
tat că acțiunile companiilor trans
naționale duc la secătuirea bogățiilor 
naturale, in frunte cu uraniul și dia
mantele, și la menținerea teritoriu
lui într-o stare de înapoiere econo
mică.

Poziția obstrucționistă conjugată a 
R.S.A. și a unor țări occidentale nu 
va putea însă să stăvilească 
lupta de eliberare națională în 
Africa de Sud-Vest. Exprimînd hotă- 
rirea S.W.A.P.O. de a acționa pe toa
te căile.— de. la tratative la forța ar
melor — pentru atingerea obiectivu
lui propus, președintele acestei or
ganizații, Sam Nujoma, declara cu 
prilejul recentului său turneu între
prins intr-o serie de țări latino- 
americane : „Ziua victoriei finale și 
a independentei poporului namibian 
se apropie din ce in ce mai mult. 
Nimic in lume nu va putea împie
dica victoria noastră și infringerea 
regimului rasist al Africii de Sud, 
care menține sub ocupație ilegală 
Namibia. S.W.A.P.O. este în orice 
moment gata pentru a semna o în
țelegere privind încetarea focului cu 
R.S.A. Niciodată, Pretoria nu a ac
ceptat însă aceasta și de aceea sîntem 
obligați să continuăm lupta armată".

In eforturile sale pentru lichidarea 
dominației străine și obținerea inde
pendenței, poporul namibian se 
bucură de solidaritatea caldă a po
porului român, alături de forțele 
progresiste de pretutindeni. Această 
poziție principială, consecventă, a 
fost reafirmată cu deosebită pu
tere cu prilejul recentelor vi
zite întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în țări din 
Africa. Cu acest prilej, conducătorul 
partidului și statului nostru a ținut 
să sublinieze, cu toată tăria, de fie
care dată, necesitatea intensificării 
eforturilor comunității internaționale 
pentru traducerea în viață a rezolu
țiilor O.N.U. și acordarea neîntîrziată 
a independentei reale încercatului 
popor namibian. Anul 1987 trebuie să 
devină — așa cum o cer toate po
poarele — „Anul proclamării inde
pendenței Namibiei".

Nicolae N. EUPU

Necesitatea lichidării 
decalajelor economice 

dintre țările bogate 
și cele sărace

WASHINGTON 17 . (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută la Washing
ton, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a subli
niat neoesitatea unor eforturi con
certate pentru diminuarea decalaju
lui existent intre țările bogate și 
oele sărace și, de asemenea^ pentru 
găsirea unor soluții comune’la pro
blema, datoriei externe, ceea ce, a 
spus el, ar fi în interesul ambelor 
grupuri de state.

In context, secretarul general al 
O.N.U. s-a referit la responsabili
tatea fiecărui stat membru de a se 
conforma principiilor Cartei Națiu
nilor Unite, de a contribui la con
solidarea rolului forumului mondial 
în viața internațională, în special în 
ceea ce privește, conjugarea efortu
rilor pentru pace, progres și secu
ritate.

BAMAKO 17 (Agerpres). — în ca
pitala statului Mali — Bamako — 
au început lucrările celei de-a X-a 
Conferințe a Uniunii Interparlamen
tare Africane, la care iau parte de
legați din 21 de țări, precum și obser
vatori din partea O.N.U., O.U.A., Li
gii Arabe și ai altor organizații re
gionale și internaționale. Agenda 
reuniunii cuprinde teme ale actuali

tății social-politice și economice re
gionale, urmărind desprinderea unor 
căi și modalități concrete, eficiente 
de soluționare a problemelor majore 
cu care se confruntă in prezent sta
tele africane. O atenție aparte va fi 
acordată situației din A'frica de Sud, 
necesității abolirii regimului de 
apartheid de la Pretoria.

Un nou val de proteste 
împotriva politicii 

regimului de la Seul
SEUL 17 (Agerpres). — Un nou 

val de acțiuni de protest împotriva 
politicii regimului lui Chun Du 
Hwan s-a înregistrat în Coreea de 
Sud. Mii de studenti ai mai multor 
universități de pe întreg teritoriul 
țării au participat la mitinguri și 
marșuri de protest. Autoritățile au 
mobilizat circa 120 000 de polițiști 
din așa-numitele forțe speciale 
„de ordine", pentru a putea face fată 
acestor acțiuni. Au fost operate nu
meroase arestări. în cursul inciden
telor dintre poliție și manifestant!, 
mai multe persoane au.fost rănite. 
Situația se menține încordată.

SEUL 17 (Agerpres). — In încer
carea de a curma lupta pe care o 
desfășoară opoziția sud-coreeană in 
favoarea democrației, conducătorul 
regimului de la Seul a recurs la noi 
amenințări, declarînd că va adopta 
..măsuri severe", inclusiv dizolvarea 
..parlamentului". De asemenea, el a 
avertizat că militanții opoziției vor 
fi privați de dreptul de a desfășura 
activități politice.

Aceste amenințări au fost lansate 
în condițiile în care opoziția depune 
eforturi pentru formarea unei noi 
formațiuni politice — Partidul pen
tru reunificare și democrație — e- 
forturi ce se bucură de un important 
sprijin in rîndul păturilor ce se pro
nunță în favoarea unor schimbări 
democratice în Coreea de Sud.

DROGURI
Cu cîteva zile în urmă rețeaua 

americană de televiziune CBS 
transmitea, la orele de maximă au
diență, o emisiune care, prin conți
nutul ei, aducea mai degrabă cu 
serialele de aventuri decit cu in- 
tîifiplări reale, cum era cazul. Rind 
pe rind, pe micul ecran s-au perin
dat piloți de avioane, traficanți de 
narcotice în prezent arestați și 
foști agenți ai serviciilor secrete 
americane (C.I.A.), care, in discu
țiile purtate cu realizatoarea emi
siunii, Jane Wallace, au declarat, 
cu tpții, același lucru : pentru a li
vra arme forțelor contrarevoluțio
nare din Nicaragua (așa numitele 
elemente „contras"), serviciile se
crete amintite nu au ezitat să re
curgă, in perioada anilor 1984—1985, 
la concursul filierelor de scurgere, a 
drogurilor. In fapt, era vorba de o 
operație complicată, bazată pe prin
cipiul „reciprocității" : serviciu con
tra serviciu. Piloții aparținind aces
tor filiere (care dispun de veri
tabile flotile aeriene) își luau zbo
rul de pe diferite aeroporturi din 
Florida cu încărcături de arme 
destinate rebelilor antisandiniști și 
aterizau la baze din Salvador, Hon
duras și Costa Rica, țări pe terito
riul cărora staționau sau staționea
ză grupuri „contras". De la aceste 
baze, avioanele respective se întor
ceau încărcate cu droguri, în speță 
cocaină și marijuana, care, ajun- 
gind în S.U.A., își găseau „desfa
cere" prin canalele obișnuite ale 
traficanților.

In felul acesta toți cei în cau
ză erau mulțumiți : armele ajun
geau în mîinile elementelor „con
tras", in ciuda interdicției im
puse de Congresul american în pe
rioada respectivă, iar „piața" stu
pefiantelor era aprovizionată din 
plin, zădărnicind astfel eforturile 
agenților federali de a pune capăt 
unui trafic cu consecințe atît de 
funeste, în special în rindurile ti
nerilor. In total, intre 1984 și 1985, 
adică în perioada interdicției im
puse de Congres, au fost între
prinse peste 20 asemenea zboruri 
„arme — contra droguri". Mai 
mult, potrivit realizatoarei emisiu
nii, chiar o parte din „banii mur
dari" obținuți prin vînzarea stu
pefiantelor erau folosiți pentru 
cumpărarea de arme.

ȘI ARME
Evident, serviciile secrete în cau

ză au dezmințit, printr-un purtă
tor de cuvint, ca „total false" acu
zațiile respective, afirmind că tra- 
ficanții de narcotice au făcut ase
menea declarații in speranța unei 
reduceri a pedepsei. Iată însă că 
revista „Entertainment Publication 
Spin" reia aceste acuzații, extin- 
zind aria investigațiilor la peste 100 
de persoane, inclusiv mercenari 
aflați în libertate, care au luptat 
alături de „contras", și chiar unii 
reprezentanți politici, care confirmă 
cele dezvăluite in cursul emisiu
nii TV. La rindul său cotidianul 
newyorkez „Village Voice" relevă 
că s-au făcut presiuni asupra 
procuraturii din Miami pentru a 
împiedica deschiderea unei anchete 
în privința acestei afaceri. Scan
dalul a luat însă asemenea pro
porții incit procurorul special, 
Laurence Walsh, care investighea
ză ansamblul operațiilor, cu impli
cații mult mai largi (inclusiv 
tranzacții internaționale frauduloa
se și deschiderea unor conturi ban
care ilegale), legate de livrările 
clandestine de arme către antisan
diniști, a anunțat că intenționează 
să inițieze audieri, atit publice, cit 
și secrete, spre sfirșitul lunii.

Intre timp, au reținut atenția 
declarațiile făcute de senatorul de
mocrat John Kerry la încheierea 
unei vizite in Costa Rica, una din 
țările al cărei teritoriu a fost utili
zat pentru livrările clandestine de 
arme și droguri. Referindu-se la 
faptul că „ajutorul" oficial către 
antisandiniști a fost reluat și că re
cent a fost autorizată ultima tranșă 
de 40 milioane dolari din acest aju
tor, senatorul american a opinat 
că „elementele «contras» nu vor 
putea răsturna guvernul legal ni- 
caraguan nici chiar dacă vor primi 
500 milioane de dolari", adăugind 
că opinia publică din S.U.A. „se 
împotrivește oricărui viitor sprijin 
acordat rebelilor".

Cuvinte care, în fond, nu vin 
decît să confirme adevărul validat 
de atîtea. ori în fața instanțelor 
istoriei : ideea libertății nu poate 
fi înăbușită nici cu ajutorul bani
lor, nici cu ajutorul armelor, cu 
atît mai puțin cind proveniența lor 
este atit de imundă.

R. CAPLESCU
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