
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVI Nr. 13 892 l| Marți 21 aprilie 1987 Prima ediție || 6 PAGINI — 50 BANI

MESAJUL 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

președintele Republicii Socialiste România, 
adresat reuniunii ministeriale a „Grupului celor 77“ de la Havana, consacrate

pregătirii celei de-a Vll-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D. VII)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA
ZILEI DE 1 MAI

FAPTE ALE HĂRNICIEI MUNCITOREȘTI

Decadâ record 
în producție

Aseară, la Combinatul siderur
gic din Hunedoara s-a încheiat 
o frumoasă acțiune muncito
rească. organizată in cinstea 
zilei de 1 Mai: „Decada record 
în producție". Ce și-au propus 
si ce au realizat siderurgiștii 
hunedoreni în această perioa
dă ? Un prim obiectiv a fost 
înfăptuirea în întregime a pre
vederilor de plan, iar al doilea 
recuperarea unor rămîneri în 
urmă, Printr-o exemplară orga
nizare a muncii in toate schim
burile si folosirea intensivă a 
capacităților de producție, side
rurgiștii hunedoreni au produs 
peste prevederi in decada re
cord 100 tone cocs metalurgic, 
100 tone fontă, 200 tone oțel și 
alte produse siderurgice. (Sabin 
Cerbu).

Angajamente 
îndeplinite și depășite
Cu cărbunele adus luni la su

prafață, minerii bihoreni au ri
dicat la 60 000 tone lignit can
titatea suplimentară extrasă de 
la începutul anului.

— Ne-am îndeplinit astfel an
gajamentul asumat în întîmpl- 
narea zilei de 1 Mai de a reali
za în avans planul la produc
ția fizică pe 4 luni. Bilanț pe 
care il vom îmbogăți considera
bil, declarind perioada premer
gătoare apropiatei sărbători 
zile-record in producție. Hotă- 
rirea noastră este , să extragem 
suplimentar, în fiecare zi, 
1 000—1 200 tone lignit — ne 
spune inginerul șef al între
prinderii, Emil Pătruică, secre
tarul comitetului de partid.

Sînt realizări care au la bază 
preocuparea deosebită pentru 
asigurarea liniei de front nece
sare menținerii unui nivel ri
dicat de extracție, utilizării cu 
indici superiori a zestrei teh
nice și a timpului de lucru. 
Semnificativ este faptul că a- 
vansul înregistrat la lucrările 
de pregătiri miniere însumează 
750 metri, în aceste zile fiind 
finalizat pentru exploatare și un 
nou abataj în sectorul Budoi- 
Nord. (loan Laza).

Cale liberă 
progresului tehnic

Colectivul de oameni al mun
cii al întreprinderii „Emai
lul Roșu" din Mediaș se află 
angajat plenar în activitatea 
de promovare mai accelerată a 
progresului tehnic. Astfel, nu
mai în ultima vreme au fost 
aplicate aici în procesul de 
producție mai multe metode si 
tehnologii noi. de mare randa
ment. Dintre acestea amintim 
doar pe acelea care se referă 
la noi rețete de emailuri co
lorate. extinderea gamei de co
lorând. cuptor electric cu iner
ție termică redusă, presă auto
mată cu cinci posturi de lucru 
și altele. Aplicarea acestor me
tode și tehnologii noi conduce 
la creșterea eficientei econo
mice. la reducerea consumului 
energetic, reducerea importuri
lor și diversificarea gamei pro
duselor destinate exportului, 
(Ion Onuc Nemeș).

Aspect din secția turbine a întreprinderii de mașini grele București Foto : Sandu Cristian

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICA 
îndeplinit ritmic, integral, la toate

sortimentele
La recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. pe probleme 

economice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu claritate nece
sitatea realizării integrale a planului la producția fizică in fiecare în
treprindere. centrală industrială și minister. In acest spirit, esențial este 
ca pretutindeni să se asigure o amplă și susținută mobilizare a tuturor 
forțelor, a tuturor oamenilor muncii, in frunte cu comuniștii, astfel in
cit prin organizarea exemplară a producției și a muncii, printr-un 
spirit de totală dăruire, prin întărirea ordinii și disciplinei, planul Ia 
producția fizică să fie îndeplinit ritmic, integral, la toate sortimentele, 
recuperindu-se în această lună orice rămîneri in urmă acolo unde aces
tea există. Cum sint transpuse in practică măsurile stabilite la consfă
tuirea de lucru ? Ce probleme trebuie rezolvate cu prioritate ? Ce ac
țiuni trebuie întreprinse in continuare 7 Iată tema sondajului nostru 
efectuat Ia Întreprinderea de produse din lemn și mobilă București și la 
Combinatul de produse sodice din Govora.

Temeinică organizare 
in toate secțiile de fabricație

Cărui colectiv 1 se încredințează 
realizarea intr-un timp extrem de 
scurt a unor importante produse ? 
Cu siguranță că numai aceluia care, 
în timp, a probat că poate execu
ta orice produs, oricît dg complicat 
ar fi el. la termenele stabilite și 
la un înalt nivel calitativ. Un ase
menea colectiv este cel de la între
prinderea de produse din lemn și 
mobilă din Capitală, unitate care 
de-a lungul anilor, datorită elegan
ței și funcționalității mobilieru
lui, și-a ciștigat un binemeritat 
prestigiu atît în țară, cit și pes
te hotare. Și prin rezultatele ob
ținute in perioada care a trecut de 
la începutul acestui an. și anume 
realizarea si chiar depășirea planu
lui la producția fizică la toate sor
timentele si livrarea suplimentară la 
export a unor produse de peste 2,5 
milioane lei. colectivul de aici a 
probat, o dată în plus, că se con
stituie într-un puternic detașament 
muncitoresc, la care oricînd se poa
te apela cu încredere.

Recent se punea problema găsirii 
unei unități de profil care să execute 
într-un timp record, circa 30 de zile, 
un număr foarte mare de mobilier 
combinat, destinat unor obiective co
merciale deosebit de importante, care 
trebuie să fie puse în funcțiune nein-

Sondajul ’SCilltCil 
în actualitatea 

economică

tîrziat. La Ministerul Industrializă
rii Lemnului și Materialelor de Con
strucții. la Centrala industrială pen
tru prelucrarea lemnului s-a discu
tat îndelung cine să execute aceas
tă comandă, hotărindu-se să fie în
credințată întreprinderii bucureștene.

Ne aflăm in întreprindere. Inter
locutor este tovarășul Iordan Milu- 
tinovici. secretarul comitetului de 
partid din întreprindere.

— In luna aprilie trebuie să reali
zați. suplimentar, o gamă variată de 
produse combinate din lemn și me
tal. V-ați angajat să îndepliniți in
tegral și Ia termen comanda. Ce mă
suri ati luat in acest sens ?

— Ne-am organizat special activi
tatea din secțiile principale de pro
ducție. Concret, in primele zile ale 
lunii, mobilierul combinat se execu
ta numai intr-o secție specializată. 
Ritmul nu era pe măsura cerințelor. 
Preot urmare, am stabilit ca toate 
celelalte sectoare să lucreze la aces

te comenzi prioritare. Efectul ? Rit
mul producției a crescut simțitor.

...Secția mobilier combinat. Discu
tăm cu maistrul principal Dan Vlai- 
cu. „Ne-am organizat activitatea pe 
echipe specializate pe operații. De 
asemenea, am înființat un colectiv 
de recepție și premontaj, care are 
sarcina ca. în cel mai scurt timp 
după fabricația subansamblelor, să 
livreze mobilierul pe șantier, unde 
echipe specializate din cadrul uni
tății noastre efectuează montajul". 
Aceeași activitate susținută si mun
că bine organizată intîlnim și in 
secția mobilă. Si aici producția se 
desfășoară normal. Consultăm grafi
cele de lucru orare si observăm că 
ele sint nu numai respectate, ci chiar 
depășite. Mai exact, intr-un singur 
schimb se vor realiza peste plan 
5 vitrine stil si 19 comode.

— Cum ii sprijiniți pe tovarășii 
de muncă din secția mobilier com
binat ?

— Iată cum — ne răspunde mais
trul Gheorghe Deiu și ne arată o 
stivă de etajere gata finisate. Sint 
reperele planificate pentru primul 
schimb. De reținut că prin măsurile 
tehnice și organizatorice luate vom 
executa suplimentar pină la sfirșitul 
programului încă 400 de bucăți.

Sint citeva secvențe de muncă din 
activitatea unui colectiv care se 
confruntă si el cu numeroase pro
bleme. care are de realizat sarcini 
suplimentare, dar. printr-o muncă 
bine organizată, reușește să-și facă 
datoria in bune condiții.

Măsuri de utilizare eficientă 
a capacităților productive

Condițiile tehnico-organizatorice 
asigurate incă din ultima parte a 
anului trecut, aprovizionarea ritmi
că cu materiile prime de bază con-

Gheorqhe IONIȚA 
_________ Ion STANC1U 
(Continuare in pag. a Il-a)
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Elicea, „inima", care 

„propulsează navele în 
drumul fără pulbere al a- 
pelor, constituie încă unul 
din reperele distincte, 
semnificative ale puterni
cei industrii gălățene an
grenate cu forță în uriașul 
efort al întregii economii 
naționale de a făuri valori 
materiale pe măsura tim
pului nou pe care-1 trăim. 
Da, prima elice navală ro
mânească s-a făurit aici, 
la Galați. Aici, la fabrica 
navală de elice și prelu
crări la cald se plămădesc 
și se vor plămădi elioele 
necesare în continuare. E- 
lice mai mari sau mai mici 
pentru nave maritime și 
fluviale. Toate de calitate, 
competitive pe plan mon
dial. E ușor, e greu să faci 
o el’ce ?

...Ora , 15,15. Pe poarta 
fabricii a început să iasă 
schimbul de dimineață. 
Oamenii .se îndreaptă cu 
pas grăbit spre casele Io- 
și pe fețe li se poate citi 
acea seninătate pe care 
numai sentime^tul «’atoriei 
’mplinite o poate imprima, 
în urma lor fabrica ră-
mino parcă pustie. Aceas
tă impresie se ri-ipecte 
în.sft demdată ce treci pra
gul secției tn-nătoria *e  
neferoase. Aici e animnt'e 
multă si temperatura pste
rid’rat’S ptît H nronriu. cit
si ’a figurat. Grupuri-,gru
puri, la fiecare punct de
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lucru, oamenii acționează 
febril, pătrunși de însem
nătatea adevăratului eve
niment pe care il pregă
tesc.

— In următoarele mo
mente, ne dezvăluie Ingi
nerul Gabriel Ene, șeful 
secției, veți avea prilejul 
să asistați la turnarea unei

ma elice românească de 
nave. Tot ei au fost cei 
care au turnat elicele pen
tru navele de 150 000 tdw. 
Turnarea unei elice navale 
răipine însă mereu un exi
gent examen , in care pro
bele de competență, de 
măiestrie profesională se 
dăti cu generozitate. De

Urmărind îndeaproape 
munca acestor oameni, iți 
dai ușor seama că realiza
rea unei elice, prin noua 
metodă de formare fără 
model, presupune nu nu
mai cunoștințe temeinice 
de desen tehnic și de geo
metrie in spațiu, dar și 
multă imaginație. „Forma-

Ore fierbinți printre 
constructorii elicelor navale

ellce-gigant, pe care con
structorii de nave din Con
stanța o așteaptă cu ne
răbdare.

Să nu fie oare exagerat 
acest epitet de „gigant" 
pentru o elice. fie ea șl 
destinată unui petrolier de 
85 000 tdw ? Nicidecum, de 
vreme ce ea va cîntări 40 
de tone și va avea un dia
metru de șapte metri. E- 
xagerată nu este nici în
semnătatea de autentic e- 
veniment oe se acordă mo
mentului turnării. Ce-i 
drept, gălățenii nu se află 
la prima Încercare de acest 
gen. Tot ei au fost cei 
care. în 1979. au cutezat 
și au reușit să toarne pri-

aceea, nu este de mirare 
că in marea hală a secției 
tensiunea și concentrarea 
cresc continuu. După cele 
opt ore de pregătire a tur
nării, după alte zece ore 
de elaborare a șarjei, va 
urma acum momentul cul
minant. turnarea propriu- 
zisă. Secvențele de muncă 
se succed cu repeziciune, 
dar și cu siguranță. Dinu 
Horovei, secundat de for
matorii Petrică Bulai și 
Fănlcă Gociu, mai coboară 
o dată în interiorul formei 
elicei, pe care, pentru a 
nu știu cita oară, il veri
fică. îi verifică rețelele pe 
unde se va scurge meta
lul incandescent;

torul face de fapt munca 
sculptorului — precizează 
specialistul Grlgore Micu, 
care a dirijat această difi
cilă și complexă operațiu
ne — numai că. in acest 
caz. este obligatorie exe
cuția după un desen foar
te precis". O muncă de 
creație deci, o muncă pli
nă de responsabilitate.

In hală, căldura, lumina 
cresc continuu, metalul in
candescent bolborosește in 
cuva cuptorului cu induc
ție. Aliajul de turnare ob
ținut de oamenii de aici 
nu se mai realizează in 
nici un alt loc in țară. 
Lingă cuptor, topitorii își 
dovedesc, la rindu-le, pri

ceperea. măiestria de a 
menține în limite stricte 
temperatura in timpul ela
borării. Termometrul in
dică peste 1 100 grade Cel
sius. Pină la 1 200 de gra
de mai este puțin. Costel 
Hrănăceru, Gică Ovidenie, 
Ion Semenescu, topitdri 
de primă mină, exprimă 
prin gesturile, prin acțiu
nile lor multă siguranță, 
multă pricepere. La panoul 
de comandă al uriașului 
cuptor, electricianul Vasile 
Neagu confirmă că totul 
decurge la parametrii op
timi.

— O asemenea operațiu
ne de turnare — intervine 
Constantin Zăbavă, secre
tarul comitetului de partid 
— trebuie asigurată de 
cele mai competente ca
dre din fabrică, intre care 
comuniștii, dună cum ve
deți. se întrec pe ei.

Pe platforma cuptorului 
este prezent și inginerul 
Laurențiu Harbuz, directo 
rul fabricii. Este nevoie de 
autoritate, de rapiditate și 
oportunitate in decizii, de 
experiență. Se Stabilește 
ordinea de turnare. ..Fie
care secvență a procesului 
de turnare propriu-zisă — 
afirmă directorul — tre
buie stăoînită ireproșabil, 
altfel putem compromite

Stefan DIM1TRIU
(Continuare in pag. a V-a)

Reuniunea ministerială a „Grupului celor 77" pen
tru pregătirea celei de-a Vll-a sesiuni a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D. VII) îmi oferă plăcutul prilej de a adresa 
un salut cordial și cele mai bune urări participant- 
lor la această importantă reuniune a țârilor în curs 
de dezvoltare.

Actuala reuniune a „Grupului celor 77“ are loc 
In condițiile in care economia mondială este con
fruntată cu mari și grave dificultăți, care afectează 
toate statele lumii și, in mod deosebit, țările în curs 
de dezvoltare. Ca urmare a crizei economice mon
diale, a relațiilor inechitabile promovate de vechea 
politică imperialistă, colonialistă și neocolonialistă, 
în ultimii ani s-a înrăutățit și mai mult situația ță
rilor in curs de dezvoltare, au continuat să crească 
datoriile lor externe, s-au adîncit decalajele dintre 
aceste țări și țările dezvoltate.

in același timp, negocierile dintre țările în curs 
de dezvoltare și țările dezvoltate vizînd soluționarea 
acestor probleme continuă să se afle in impas, să 
nu ducă la nici un rezultat concret Se manifestă tot 
mai evident tendința unor țări dezvoltate de a-și 
păstra vechile privilegii, de a menține, in continuare, 
vechile raporturi economice internaționale, de a evita 
cadrul O.N.U. pentru examinarea și soluționarea pro
blemelor economice cu care se confruntă astăzi toate 
popoarele și, in primul rind, țările in curs de dez
voltare.

Iri aceste condiții,. România consideră că este 
imperios necesară unirea și intensificarea eforturilor 
tuturor țărilor in curs de dezvoltare pentru angaja
rea de negocieri reale cu țările dezvoltate, in vederea 
soluționării globale a problemelor subdezvoltării — 
inclusiv a problemei datoriilor externe extrem de mari 
care le împovărează tot mai greu - pentru instaura
rea noii ordini economice internaționale, bazată pe 
deplina egalitate și echitate, care să favorizeze pro
gresul mai rapid al țărilor în curs de dezvoltare și 
să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor statelor, 
stabilitatea economiei mondiale.

Noi considerăm că un rol important in acest sens 
revine celei de-a Vll-a sesiuni a U.N.C.T.A.D., chemată 
să contribuie in mod efectiv la dezvoltarea dialo
gului dintre țările sărace și cele bogate, Ia adoptarea 
de măsuri concrete în vederea reglementării proble
melor economice mondiale, în special cele privind 
lichidarea subdezvoltării și realizarea noii ordini eco
nomice. Avind in vedere gravitatea deosebită a pro
blemei datoriei externe o țărilor în curs de dez
voltare, este necesar co U.N.C.T.A.D. VII să contribuie 
la găsirea unei soluții globale, politico-economice, a 
acestei probleme, pe baza unor criterii și princi
pii care să țină seama de nivelul de dezvoltare 
al țărilor debitoare, de posibilitățile lor de plată, cit 
și de eforturile pe care aceste țări trebuie să le facă 
pentru asigurarea progresului lor economic și social. 
România consideră că trebuie să se asigure soluțio
narea globală a problemei datoriilor țărilor în curs 
de dezvoltare, prin anularea, de către marile bănci și

țările dezvoltate, a datoriei țărilor celor mai sărace, prin 
reducerea generală, in proporții corespunzătoare, a 
datoriilor tuturor celorlalte țări, prin reeșalonarea pe 
o perioadă de 15-20 de ani a restului datoriilor, cu 
o dobindă minimă sau chiar fără dobindă.

Considerăm, de asemenea, că se impune să se asi
gure acordarea de noi credite țărilor în curs de dez
voltare, in condiții avantajoase, cu dobinzi raționale, 
in scopul dezvoltării lor economico-sociale.

In același timp este necesar ca Sesiunea 
U.N.C.T.A.D. să elaboreze măsuri care să ducă la 
soluționarea justă și echitabilă a problemei prețuri
lor, la asigurarea stabilității acestora și, totodată, să 
introducă mai multă ordine in domeniul financiar-mo- 
netar, să ducă la o reducere generală a dobînzilor, 
inclusiv de către B.I.R.D. și F.M.I. Se impun, de ase
menea, măsuri hotărite în direcția înlăturării protec- 
ționismului și liberalizării schimburilor economice in
ternaționale, a asigurării unui acces sporit, în con
diții preferențiale, a țărilor in curs de dezvoltare la 
piețele țărilor dezvoltate.

In vederea soluționării tuturor acestor probleme gra
ve și complexe, noi considerăm că ar fi necesar ca 
Sesiunea U.N.C.T.A.D. să ducă la convocarea unei 
conferințe speciale în cadrul O.N.U., la care să parti
cipe, în condiții de deplină egalitate, atît țările in 
curs de dezvoltare, cit și țările dezvoltate, să de
termine angajarea de negocieri efective și obținerea 
de rezultate pozitive în cadrul acestora, care să răs
pundă pe deplin intereselor și cerințelor de progres 
a|e țărilor în curs de dezvoltare. Considerăm că ar 
fi deosebit de utilă, în acest scop, crearea unei co
misii de lucru în cadrul U.N.C.T.A.D. care să elabo
reze măsuri practice, concrete în vederea soluționării 
tuturor acestor probleme.

Noi considerăm că astăzi problema fundamentală 
a țărilor in curs de dezvoltare este asigurarea dez
voltării lor economico-sociale independente, lichidarea, 
într-un timp cit mai scurt, a stării de subdezvoltare. 
Aceasta cere să se facă totul pentru întărirea con
tinuă a colaborării și conlucrării dintre toate țările 
în curs de dezvoltare, în vederea asigurării progre
sului lor multilateral, a consolidării independenței, a 
ridicării nivelului de viață și de civilizație al popoare
lor lor.

In acest context, apreciem că actualei reuniuni de 
la Havana ii revine un rol deosebit in întărirea colabo
rării și solidarității țărilor in curs de dezvoltare, în 
stabilirea platformei comune a acestor țări pentru 
negocieri cu țările dezvoltate, în sporirea capacității 
lor de a acționa unite la aceste negocieri.

In încheiere, doresc să exprim convingerea că ac
tuala reuniune ministerială a „Grupului celor 77" va 
marca un nou moment, important, în dezvoltarea co
laborării între țările în curs de dezvoltare, că ea va 
reprezenta o contribuție de seamă la eforturile vi
zînd lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii or
dini economice mondiale.

Cu această convingere, urez succes deplin lucrări
lor reuniunii de la Havana.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu toate forțele, cu toate mijloacele pentru
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OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Acționați cu toate forțele, zi și noapte, pentru încheierea 
grabnică a insămînțărilor! Fiecare zi este acum decisivă 

^recolta acestui an!

cit mai
pentru

7
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Răspundere revoluționară, eficientă in activitatea de partid
Hunedoara. Județ de o complexitate economică deo

sebită, in perimetrul acestei puternice baze industria
le, vitale pentru economia națională, un loc distinct 
ocupîndu-l unitățile producătoare de cărbune cocsi- 
ficabil și energetic, de oțeluri speciale absolut nece
sare romurilor de virf ale industriei, de energie elec
trică. Pornind de la conștiința acestei realități, orga
nele și organizațiile de partid desfășoară o activitate 
de partid concretă, urmărind ca formele și metodele 
muncii politico-organizatorice să se regăsească în re
zultatele economice obținute Cum aveam să constatăm 
pe parcursul analizei, spiritul realist, exigent, reacția 
critică responsabilă față de neîmpliniri constituie o 
parte componentă a stilului de muncă ce caracteri
zează activitatea organelor și organizațiilor de partid.

Este reacția firească, pătrunsă de responsabilitate 
față de îndeplinirea indicațiilor și orientărilor date de 

^tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al parti-

dului, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu în unități industriale din 
județ, a noilor cerințe care au apărut și au fost cu 
putere subliniate de secretarul general al partidului.

Pentru cuprinderea și soluționarea tuturor proble
melor industriei județului - analiza noastră referin- 
du-se în exclusivitate la activitatea de partid din do
meniul industriei - fără neglijarea celorlalte domenii 
ale activității economico-sociale, comitetul județean 
de partid dispune de forțele și capacitatea necesare. 
Să amintim doar faptul că, din totalul populației ocu
pate, 36 la sută sînt membri ai partidului, că activul 
și aparatul de partid cuprinde aproape 15 000 de oa
meni din unitățile județului.

In paqina a 11-a articolul: REZUL
TATELE ECONOMICE - REFLECTA
RE A CĂLIT ATU MUNCII DE PARTIDl
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RĂSPUNDERE REVOLUȚIONARĂ, EFICIENȚĂ ÎN ACTIVITATEA DE PARTID CALCULATORUL

REZULTATELE ECONOMICE
- efectiv le lucru in procesul de producție

reflectare a calității muncii de partid
FOLOSIREA JUDICIOASĂ 

A FORȚELOR - IMPERATIV 
DE PERMANENTĂ ACTUALITATE

Pornind de la cerința frec
vent subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, privind necesita
tea imprimării unui spirit de înaltă 
răspundere revoluționară, de exi
gență în întreaga activitate de or
ganizare și bună repartizare a for
țelor, a îmbinării în mod corespun
zător a conducerii și răspunderii 
colective cu răspunderea persona
lă a fiecăruia pentru felul în care 
își îndeplinește sarcinile încredin
țate, comitetul județean, biroul și 
secretariatul său insistă asupra 
unor laturi perfectibile ale*  stilului 
și metodelor de muncă folosite, 
ceea ce, fără îndoială, se resimte 
și în activitatea organelor subordo
nate.

în prima parte a anului trecut, 
o plenară a comitetului județean 
de partid nu s-a desfășurat în 
localitatea de reședință a județu
lui. la Deva, ci la Petroșani. 
Măsură absolut firească și bine
venită, avindu-se în vedere faptul 
că plenara examina problemele mi
neritului din județ, iar ponderea a- 
cestuia, implicit a activului de 
partid din minerit se află în Valea 
Jiului. După această plenară, po
trivit măsurilor adoptate și, desi
gur, îngrijorați de ineficienta ac
tivității anterioare reflectată în 
perpetuarea situației necorespunză
toare privind neîndeplinirea planu
lui la extracția cărbunelui la între
prinderea minieră Vulcan, activiștii 
comitetului orășenesc de partid au 
hotărit ca, împreună cu cadrele din 
conducerea colectivă a minei, să 
răspundă nu de activitatea de an
samblu a minei, a celor peste 70 
de brigăzi de mineri, ci fiecare să 
poarte responsabilitatea uneia din 
cele 11 brigăzi care, de un an și 
jumătate, nu și-au îndeplinit în 
nici o lună sarcinile de plan, cu- 
mulînd restanțe de mii de tone da 
cărbune. Dacă înainte, intrarea în 
mină reprezenta pentru activiștii 
comitetului orășenesc de partid, ai 
celor de la sindicat și U.T.C. o 

• chestiune facultativă, după o aseme
nea repartizare a forțelor, partici
parea efectivă și afectivă la munca 
brigăzilor, sprijinirea lor promptă, 
prin toate mijloacele, planificarea 
muncii activiștilor 
mul săptămînal de 
obligativitatea de a 
nalizele săptămînale 
riatului comitetului 
partid, ținute la mină, asupra re
zultatelor fiecăreia din cele 11 
brigăzi a determinat încetățenirea 
ordinii și disciplinei în rîndul 
aparatului de partid și al cadrelor 
de conducere și, ca un efect direct, 
in brigăzile vizaie. .

CU PREVEDERE, PERSEVERENTĂ 
ȘI FERMITATE

„Din prima lună după declanșa
rea acestei acțiuni și in lunile care 
au urmat, fiecare din cele 11 bri
găzi și-a îndeplinit și depășit sar
cinile de plan : unele cu realizări 
mai mari, altele cu rezultate mai 
puțin spectaculoase, dar toate s-au 
situat peste linia planului — ne 
spunea tovarășul Aurel Birlea, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Vulcan. Cînd ne-am 
cerut nouă înșine să transformăm 
ședințele și analizele de la supra
față, cu rezolvări de... suprafață, în 
muncă concretă, în abataje,' mina 
Vulcan realiza 3 300 tone de cărbu
ne pe zi. După puțin timp am ajuns 
la 3 600 tone. Cu sprijinul con
ducerii combinatului ne-am con
centrat atenția și eforturile spre 
deschiderea și pregătirea noilor 
fronturi de lucru, unde avem de 
recuperat mari rămîneri in urmă, 
care . sînt vitale pentru asigurarea 
producției în perspectivă. Cu aceste 
măsuri, prin infirmarea tradiției 
aplicării metodelor clasice de ex
ploatare și inaugurarea unui aba
taj frontal cu complex mecanizat, 
realizăm acum constant 4 200—4 300 
tone de cărbune pe zi. Ne pregătim 
ca la jumătatea anului să extra
gem zilnic 4 700 tone de cărbune, 
ceea ce înseamnă, mult peste sar
cina planificată".

O relatare tehnicistă a unor re
zultate obținute în sporirea pro
ducției de cărbune ? Nicidecum. 
Este vorba de o ilustrare elocventă 
a eficacității muncii de partid. 
Tocmai de aceea ni s-a părut sur
prinzător faptul că la recenta con
ferință a organizației municipale 
de partid Petroșani despre această 
experiență, ca și despre aceea a în-

timp existența unor manifestări de 
formalism privitoare la cunoașterea 
și generalizarea experienței înain
tate, dar a și acționat pentru eli
minarea acestor neajunsuri și 
transformarea schimburilor de ex
periență într-o activitate concretă, 
eficientă. De exemplu — unul din 
multele ce pot fi date — pe șantie
rul hidrocentralei Rîu Mare — Re
tezat, la execuția galeriilor pentru 
aducțiunea apei, prin utilizarea 
unor tehnologii moderne, construc
torii au obținut viteze mari de îna
intare, de 225 m liniari pe lună, în. 
condițiile efectuării unor lucrări de 
cea mai bună calitate. Un fapt de
osebit, o experiență importantă în 
legătură cu care comitetul județean 
de partid a pus problema exact așa 
cum trebuia să fie pusă : i-a invi
tat pe minerii cei mai buni și pe 
specialiștii din unitățile miniere din 
județ să vadă cu ochii lor, să se 
convingă la fața * ' '
aplică 
Mare.

Este 
arată 
tru a ... ____
inventivitatea oamenilor, 
ția rapidă a 
zitive, pornind _  __ ____
clar formulată de secretarul ge
neral al partidului că problemele 
producției se rezolvă la locurile de 
muncă, în secții și ateliere, cu oa
menii, că programele de măsuri, 
oricît de bune, capătă concretizare 
numai în măsura în care oamenii 
sînt stimulați să gîndească, să cau- 

• te, să găsească și să aplice soluții 
tot mai eficiente.

_ în acest spirit au fost elaborate 
și programele de modernizare, ne- 
admițindu-se includerea unor mă
suri formale, neviabile. Spiri-, 
tul de responsabilitate, capacita
tea de unire și mobilizare a for
țelor se vădesc cel mai bine atunci 
cînd șe trece la aplicarea măsurilor 
stabilite. La această activitate

tehnologia
locului cum 
respectivă

se 
la Rîu

unul din 
cum se

stimula spiritul
exemplele 
acționează

care 
pen- 

creator, 
circula- 

experienței po- 
de la concepția

STILUL Șl METODELE MUNCII
POLITICO-ORGANIZATORICE

prin progra- 
activitate cu 
raporta la a- 
ale secreta- 

orășenesc de
treprinderii miniere Paroșeni — u- 
nitate constant fruntașă in Valea 
Jiului — nu s-a spus nici un 
cuvint. Curioasă omisiune și in da
rea de seamă și în dezbateri față 
de ceea ce înseamnă o experiență 
pozitivă — aflată „acasă" — dar 

■ ignorată și ținută,. îtțlr-un desăvir- 
șit anonimat.

Desigur, esențială în stilul de 
conducere a industriei unui județ 
este cunoașterea exactă, profundă 
a stărilor de lucruri, a tendințelor 
de evoluție a unor fenomene, 
„pentru a acționa cu maximă 
promptitudine oriunde se simte ne
voia" — cum ne spunea unul dintre 
interlocutori. Din acest punct de 
vedere, o caracteristică a activității 
comitetului județean de partid, a 
multor organizații de partid hune- 
dorene este spiritul analitic, preo
cuparea stăruitoare pentru cunoaș
terea exactă, profundă, a realită
ților, dar și pentru interpretarea 
lor atentă prin luarea în conside
rare a tuturor factorilor tehnici, 
economici, sociali, a sarcinilor pre
zente și de perspectivă.

Să pornim de la un exemplu. 
Combinatul minier din Valea Jiu
lui și-a propus să-și dubleze 
în actualul cincinal producția de 
cărbune. ~ 
biectiv 
deosebit 
dificile, 
tercondiționare. Nu poate fi ac
celerată la maximum deschide
rea unor noi cîmpuri miniere 
sau întețit ritmul mecanizării 
lucrărilor din abataje, de la pre
gătiri și transporturi, fără depășirea 
dificultăților create de fiabilitatea 
utilajelor și instalațiilor destinate 
acestui scop, de nelivrarea lor la 
termenele stabilite. Se cer apoi a 
fi construite în Valea Jiului, în fie
care an din acest cincinal, circa 
3 000 de apartamente, să fie asigu
rate condiții corespunzătoare de 
muncă și viață celor ce vor spori 
detașamentul minerilor, rezolvarea 
problemelor de ordin civic și edili- 
tar-gospodărese, inclusiv ale modu
lui în care este folosit fondul lo
cativ. Acordînd importanța cuveni
tă fiecărui aspect în parte, comite
tul județean de partid a considerat 
că problema-cheie asupra căreia 
trebuie să acționeze cu toată per
severența și fermitatea — acum, și 
nu mai tîrziu — este cea privitoare 
la asigurarea și stabilizarea forței 
de muncă necesare activității din 
subteran. Ia pregătirea și speciali
zarea ei corespunzătoare. Tocmai 
de aceea a Intervenit energic, com- 
bătînd tendințele de improvizații șl 
tergiversare, munca de mîntuială. 
datorită cărora Valea Jiului deve
nise (dar nu mai este, o spunem 
cu toată convingerea) un fel de pe
ron al unei mari gări în care plim
băreții se aflau într-un continuu 
du-te-vino.

„în locul practicilor cu_ totul 
ineficiente, perpetuate ani și'ani — 
ne spunea tovarășul Romulus Dra- 
goș, secretar al comitetului muni
cipal de partid Petroșani — s-a 
hotărit clar : de recrutarea, perma
nentizarea șl pregătirea forței de 
muncă se vor ocupa și vor răspun
de direct secretarii comitetelor de

Realizarea 
ridică multe 
de complexe, 
aflate într-o

acestui o- 
probleme, 

unele chiar 
strinsă in-

partid, președinții comitetelor de 
sindicat, șefii birourilor de perso
nal de la fiecare întreprindere mi- ■ 
nieră. în această acțiune — in care 
sîntem profund implicați — pri- 
mul-secretar al comitetului jude
țean și-a stabilit ca regulă a mun
cii sale participarea, o dată pe 
lună, la analiza modului în care se 
înfăptuiesc măsurile stabilite".

Am participat și noi la una 
aceste întîlniri-analize. Fiecare 
cei ce au sarcina să recruteze 
mineri a prezentat în citeva 
nute un raport personal, la obiect, 
și poate tocmai de aceea 
a mers la 
examinării 
fiind sever 
unora de a 
cratice prin 
lucruri erau 
multe.

Primele rezultate ale acțiunii 
oferă convingerea că ele se vor 
amplifica. Și se vor regăsi în mo
dul cel mai direct, cu substanțiale 
înrîuriri asupra îndeplinirii planu
lui la producția de cărbune în 
acest an și, din ce în ce mai preg
nant, în viitorii ani ai actualului 
cincinal.

Este locul să arătăm că din dis
cuțiile purtate și constatările pro
prii a rezultat că același spirit de 
analiză atentă, profundă a proble
melor care se pun pentru diferite 
Întreprinderi în ceea ce privește 
asigurarea stabilității și pregătirii 
forței de muncă a călăuzit activi
tatea comitetului județean de 
partid și în anii din urmă. „Aceste 
probleme sînt rezolvate acum la 
Combinatul siderurgic din Hune
doara — ne-a spus tovarășul Eu
gen Avram, secretar al comitetului 
municipal de partid. Prin analizele 
efectuate la fața locului de biroul 
și secretariatul comitetului jude
țean de partid, ni s-a atras aten
ția — este adevărat că ar fi trebuit 
să ne fi sesizat noi înșine din timp 
— că vom avea ieșiri masive la 
pensie din rîndul siderurgiștilor și 
trebuie să ne gîndim în perspectivă 
la planul de școlarizare, la școlile 
profesionale, la liceul siderurgic. 
Ceea ce am și făcut. Schimbul de 
generații se desfășoară acum nor
mai în privința muncitorilor, spe
cialiștilor".

La fel se pune problema și in 
alte unități miniere sau de alt pro
fil din Hunedoara, Brad, Deva, din 
Călan sau Orăștie. Interlocuto
rii, cadre de partid din munici
pii și orașe, cadre de conducere ale 
întreprinderilor au ținut însă să 
precizeze că preocuparea esen
țială a organelor și organizați
ilor de partid este concentrată acum 
spre ridicarea pregătirii și speciali
zarea profesională a personalului 
muncitor, astfel încît introducerea 
tehnologiilor moderne, efortul de 
modernizare să fie devansate prin 
asigurarea unor cadre de calitate.

din 
din 
noi 
mi-

analiza 
amănunt, n-a scăpat 
critice nici un aspect, 

combătută tendința 
prezenta situații biro- 
care stările reale de 

învăluite în vorbe

participă comisiile de profil con
stituite, care cuprind circa 2 000 
de cadre de conducere, 
tori și specialiști 
ță. De asemenea, 
tocii de specialitate ... ________
județean de control muncitoresc al 
activității economico-sociale și- ai 
cabinetului județean de organizare, 

1 . 'precum și prin alți1 activiști, de 
partid se acordă permanent, in îri- 

, treprinderi, sprijin metodologic și 
practic în efectuarea studiilor și 
analizelor, in determinarea acțiuni
lor prioritare și în soluționarea 
problemelor care se ivesc.

Și probleme neprevăzute — nu
meroase și dificile — apar destule 
pe parcurs. Unele dintre ele impun 
chiar reconsiderarea măsurilor an
terioare. Iată, anul trecut, la Com
binatul siderurgic Hunedoara s-a 
conturat perspectiva deloc îmbucu
rătoare a nerealizării a 12 măsuri 
de modernizare datorită necuprin- 
derii în pian a unor lucrări de in
vestiții și a anumitor dotări tehni
ce. Noua situație nu a determinat 
însă o stare de lamentare în fața 
dificultăților ivite. Din inițiativa 
comitetului județean de partid s-a 
trecut la reanalizarea programjjlui 
de modernizare, secție cu secție, cu 
participarea muncitorilor și specia
liștilor din producție, făcindu-se 
apel la spiritul lor creator, de răs-

munci- 
cu experien- 
prin instruc- 
ai consiliului

pundere, pentru găsirea altor căi de 
sporire a eficienței producției. Ini
țiativa a avut efectul așteptat : au 
fost propuse și aplicate măsuri 
tehnice și organizatorice, mai multe 
și mai eficiente chiar decît cele 
avute în vedere inițial.

Din păcate, la capitolul moderni
zare sînt de semnalat și anumite 
neimpliniri care își au explicația, 
parțial, in cauze care depind de 
factorii de resort din centrale și 
ministere, dar și de modul în care 
organele și organizațiile de partid 
locale au acționat pentru coordo
narea și urmărirea perseverentă a 
aplicării pină la capăt a tot ceea 
ce s-a prevăzut. Astfel, la Combi
natul siderurgic din Călan, unde, 
pe fondul unor neajunsuri de natu
ră tehnică și tehnologică provenind 
din deficiențe de proiectare și de 
execuție ale 
se mențin 
organizarea 
ceselor de 
exclusiv de 
au avut 
dificultăți, pentru că la vremea 
respectivă nu au manifestat exi
gența necesară, acceptînd ca pro- 
iectanții să aplice soluții insuficient 
fundamentate, „economiile" obținu
te atunci, prin ciuntirea unor o- 
biective, dovedindu-se extrem de 
păgubitoare. Sub conducerea comi
tetului județean de partid s-au de
pus și se depun în continuare 
eforturi susținute pentru aducerea 
pe făgașul dorit a activității 
acestui combinat : cadre de con
ducere și specialiști experimentați, 
muncitori cu înaltă calificare de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara 
au fost detașați sau numiți în 
funcții să lucreze la Călan. Secre
tarul cu probleme economice al 
comitetului județean de partid, alți 
activiști de la județ și oraș — o 
spun oamenii— pot fi întâlniți în 
combinat in toate cele trei schim
buri, intervenind prompt, decis în 
soluționarea problemelor care apar, 
de disciplină, de organizare, de 
repartizare a forțelor.

Rezultatele au început să se ara
te : la acest combinat producția de 
cocs a crescut in mod simțitor, pro
ducția de fontă aproape s-a dublat, 
creîndu-se premisele atingerii în 
curînd a producției zilnice planifi
cate. Există condiții ca în trimes
trul II al acestui an să fie recupe
rate restanțele la produsele side
rurgice.

în județul Hunedoara sînt am
plasate unități economice de primă 
mărime și deosebită importanță 
pentru economia națională — „atleți 
industriali de categorie grea", cum 
i-a numit cineva. în acest, con
text, la Brad primul-secretar al 
comitetului orășenesc de partid, to
varășul Ionel Vlad, releva faptul 
că un recent control complex al 

, comitetului județean a cerut orga
nului local de partid să nu scape 
din atenție activitatea unor secții 
mai mici — secția de mobilă, de 
timplărie, sporirea producției . lâ 
mina de cărbune Țebea — care au 
fost neglijate sub pretextul concen
trării preocupărilor spre unități cu 
pondere mare în economia ora
șului.

Este și acest fapt, unul din nu
meroasele care pot fi amintite, o 
ilustrare a grijii comitetului jude
țean de partid de a asigura cuprin
derea permanentă în sfera pre
ocupărilor sale, ale organelor lo
cale de partid a tuturor domenii
lor și sectoarelor de activitate, in- 
trucît aici se apreciază că „în 
secții, ateliere, pe șantiere, 
în oercetare, agricultură, invăță- 
mînt, sănătate nu avem organizații 
de partid mai importante sau mai 
puțin importante ; toate sint im
portante pentru că, toate sint ve
rigi ale sistemului nostru economic 
și social, pentru că pretutindeni, 
membrii de partid trebuie să-și în
deplinească Îndatoririle statutare în 
mod exemplar".

noilor capacități, 
încă neajunsuri în 
si conducerea pro- 
producție care depind 
factorii locali. Aceștia 

de înfruntat numeroase

explică limbajul tehnic evoluat — 
nicidecum „tehnicist", cum ar putea 
părea unora — al interlocutorilor 
noștri din întreprindere, astăzi din 
„Electronica", mîine din majoritatea 
marilor noastre unități industriale. 
Este și acesta un efect, deloc lipsit 
de importanță, al procesului de mo
dernizare.

Dar să urmărim calculatorul Ia 
lucru, să vedem cit este de util pen
tru muncitor și director, pentru in
giner și economist, avind acest 
exemplu al „Electronicii". Din cele 
relatate de primii noștri interlocu
tori, muncitorii de la montaj final, 
rezultă că moderna „unealtă", calcu
latorul, le „răpește" doar citeva mi- 
nunte, din cele opt ore de muncă, 
pentru întocmirea raportului de lu
cru, raport corect, rapid validat de 
echipamentul electronic, dar și de 
conducerea secției. Cum se întoc
mește acest raport ? De la fiecare 
post de lucru informațiile sînt trans

IN TOATE ÎMPREJURĂRILE - 
EXIGENȚĂ ȘI RESPONSABILITATE

GENERALIZAREA EXPERIENȚEI 
ÎNAINTATE - UN OBIECTIV 

AL FIECĂRUI COLECTIV
Apar tn practica muncii unele 

inițiative, unele idei bune, de real 
folos, aflate însă intr-un stadiu em
brionar, care, învăluite în diferitele 
aspecte ale activității cotidiene, 
atrag mai puțin atenția său chiar 
trec neobservate. Or, un rol impor
tant al comuniștilor, al organelor 
șl organizațiilor de partid este să 
sesizeze ce este nou și valoros.

Se poate aprecia că, In această 
privință, comitetul județean, orga
nele și -organizațiile de partid ac
ționează bine, înțelegînd că expe
riența pozitivă reprezintă un bun 
de preț care poate deveni o pîr- 
ghie puternică de progres. în acest 
sens se cuvine subliniat faptul că 
biroul comitetului județean de 
partid nu numai că a sesizat la

Este locul să relevăm că mai 
pot fi intîlnite situații in care 
activiști de partid își găsesc me
nirea în a suplini răspunderea ca
drelor din conducerea întreprinde
rilor purtînd un dialog intens, de 
dispecerat, cu centralele și minis
terele pentru rezolvarea probleme
lor stringente, acute. Este un lucru, 
uneori, absolut necesar. Din păca
te, reflexul acestei practici se re
simte și in activitatea de zi cu zi. 
Cînd anumite probleme nu supor
tă amînare și se cer luate decizii 
operative, ferme, unii activiști de 
partid cu munci de răspundere cu
nosc doar drumul spre birourile 
directorilor, se abat arareori spre 
sediile comitetelor de partid și, 
dacă se mai și întîmplă să treacă 
prin secții, ateliere, „uită" să-l în- 
tîinească și să se sfătuiască, la lo
cul de muncă, cu cel care este 
membru al comitetului județean, 
municipal sau orășenesc de partid 
— oameni cu mare autoritate in 
colectivele in care muncesc. Exer
cițiul, de zi cu zi, de a munci În
deaproape cu cei aleși in organele 
de partid — îndeosebi după recen
tele adunări generale și conferin
țe de dare de seamă și alegeri — 
fie ei cadre de conducere sau sim
pli tehnicieni ori muncitori, trebuie 
să reprezinte și aici, ca pretutin
deni, o metodă curentă, concretă de 
muncă.

în concluzia unor discuții pe care 
le-am avut pe parcursul docu
mentării noastre, primul-secretar 
al comitetului județean de partid 
Hunedoara, tovarășul Radu Bălan, 
ne-a spus : „Sîntem permanent 
preocupați pentru a ne îndeplini 
cit mai bine îndatoririle care 
decurg din cuvintările și expunerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului. In 
fiecare din ele ne simțim direct 
vizați: dublarea producției de căr
bune in acest cincinal, obținerea 
unor oteluri speciale, necesare ra
murilor de virf ale industriei, 
asigurarea unor parametri înalți 
și ritmici în funcționarea ter
mocentralelor de la Mintia și 
Paroșeni, realizarea unui amplu 
program de investiții industriale și 
sociale.

Avem satisfacția unor realizări 
remarcabile in industria județului 
pe linia acestor cerințe, dar și sen
timentul că sîntem mereu datori 
față de ceea ce ni se pretinde, in- . 
dreptățit, mereu mai mult. Resur
sele noastre in domeniul moderni-

zării-organizării, progresului tehnic 
și calității sint inepuizabile. După 
cum, inepuizabilă este și capacita
tea creatoare a valorosului nostru 
detașament de muncitori și specia
liști.

Simțim întreaga responsabilitate 
față de îndatoririle care ne revin 
pentru realizarea producției fizice, 
de calitatea și in sortimentele con
tractate cu beneficiarii din țară si 
pentru export.

Multe din dificultățile pe Care 
le-am întimpinat in industria ju
dețului au fost depășite in ulti
mul timp prin sprijinul direct, 
substanțial acordat de un colectiv 
de control și îndrumare al Comi
tetului Central al partidului, ■ de 
către guvern, ceea ce a și determi
nat redresarea radicală a activită
ții in locurile noastre nevralgice — 
de exemplu, la combinatul din Că
lan. Apoi, în martie și aprilie a 
crescut cu zeci de mii de tone pro
ducția de cărbune și sîntem in mă
sură să asigurăm că vom realiza in 
trimestrul doi un milion de tone de 
cărbune cocsificabil.

Ar fi multe de spus în legătură 
cu felul nostru de a munci — cu 
laturile lui bune sau care ne dau 
insatisfacție privind încă slaba exi
gență în actul controlului, insufi
cienta perseverență pentru finali
zarea măsurilor stabilite, încetinea
la și lipsa de fermitate prin care se 
aplică principiile noului mecanism 
economico-financiar, ale autocon- 
ducerii și autogestiunii, o stare 
„de rezervă" in aplicarea neabătu
tă a democrației muncitorești revo
luționare, în combaterea birocrației 
și formalismului. Aș vrea să spun 
că am stabilit ca o regulă a muncii, 
angajării și comportamentului nos
tru o deviză: în tot ceea ce între
prindem, să oferim noi înșine, ca
drele de conducere de partid și de 
stat de la județ, cel mai convingă
tor exemplu de urmat".

...Cînd treburile în mineritul, si
derurgia, energetica Hunedoarei 
merg bine, aceasta se simte în 
pulsul viguros al economiei na
ționale. Această convingere intîlni- 
tă în organizațiile de partid din ju
deț este reflexul cunoașterii și 
aplicării adevărului că in derularea 
și eficienta activității economice se 
reflectă pregnant conținutul, cali
tatea muncii de partid.

Constantin MORARU 
Comeliu CARLAN 
Sabin CERBU

Prin programul de modernizare a 
producției, întocmit în 1986, colectivul 
întreprinderii „Electronica" din Ca
pitală a prevăzut să utilizeze tehnica 
de caicul în toate locurile de mun
că în care se efectuează operații- 
cheie pentru asigurarea calității pro
duselor. Așadar, la această oră, 
calculatorul „lucrează" efectiv in 
procesul de producție. Iar eficiența 
tehnicii de calcul și a informaticii 
este probată la una din cele 14 benzi 
de montaj final din întreprindere.

— Deocamdată, urmărim cu ajuto
rul calculatorului producția la nive
lul formației de lucru, ne spune ing. 
Eugen Roland Ionescu, directorul în
treprinderii. Aceasta înseamnă că 
pentru muncitorii electroniști — în 
cazul montajului final avem în ve
dere controlorii de calitate și depa
natorii — calculatorul a devenit o 
„unealtă" obișnuită. Transferul cal
culatorului in zonele în care se ho
tărăște calitatea produselor, deci in 
nucleul de bază 
al întreprinderii, 
solicită din par
tea muncitorilor 
o pregătire, dar 
si o conștiință 
profesională deo
sebite.

„Infrastructura" 
sistemului infor
matic pentru con
ducerea operativă 
a producției și 
urmărirea în timp 
real a calității 
produselor ne este 
prezentată de 
muncitorii de la 
banda de montaj 
final. Aici au 
fost instalate șap
te terminale de 
tip industrial : 
cinci la posturi
le de depanare și
două la posturile de control tehnic al 
calității. La unul din posturile de 
controi lucrează Fița Marcu, munci
toare electronistă. Ca noutate, are 
pe masa de lucru un terminal și un 
tabel în care sînt înscrise tipurile de 
defecte, fiecare avind un anumit cod.

— Televizorul pe care îl verific 
acum întrunește toate condițiile da 
calitate, decide ea.

— Cum procedați dacă apare, to
tuși, un defect ?

— Să presupunem că geometria 
imaginii este necorespunzătoare. 
Pentru acest tip de defect s-a stabilit 
un anumit cod, pe care-1 tastez la 
terminal, iar aparatul il trimit la de
panare. Informațiile pte care le trans
mit prin terminal microcalculatoru
lui din secție se referă la tipul și nu
mărul aparatelor verificate, la even
tualele defecte.

— Putem evidenția frecvența de 
apariție a unui defect și cauzele lui, 
precizează depanatorul Marin Mitu. 
Stabilind rapid și exact cine esta 
autorul defectelor — furnizorul de 
componente sau muncitorul care 
montează modulele electronice — 
sesizăm imediat organele de condu
cere pentru a lua, operativ, măsu
rile de rigoare. Aceasta înseamnă, în 
fond, să urmărești în timp real ca
litatea produselor. Terminalele și 
microcalculatorul ne ajută să facem 
în citeva minute sinteze pentru care 
„în stil clasic" munceam... o zi în
treagă !

După acest prim dialog se impun, 
cel puțin, două observații.

„Infrastructura" sistemului infor
matic din întreprindere este consti
tuită din echipamente terminale de 
culegere a datelor primare, emanate 
de la fiecare loc de muncă. Am pu
tea spune că terminalul este „mina" 
care consemnează informațiile, iar 
microcalculatorul „creierul" care le 
prelucrează.

A lucra la un terminal nu înseam
nă a deveni informatician, ci un ade
vărat muncitor cu' înaltă calificare, 
caracterizat prin competență și con
știință profesională, marcate, in mod 
determinant, de nivelul general de 
cultură, de zestrea permanent îmbo
gățită de cunoștințe științifice și teh
nice. Această zestre de cunoștințe

mise prin terminal la un microcal
culator M 118, care le centralizează, 
le prelucrează și afișează rezultatele 
pe un ecran sau le transmite mini- 
calculatorului din secție. Deocamdată, 
sînt afișate date referitoare la forma
ția de lucru de la banda de montaj 
final : marca muncitorului, ora, data 
calendaristică, schimbul, tipul de te
levizor la care lucrează, mesajul an
terior transmis, numărul de aparate 
verificate, numărul și cauza defec
telor constatate.. Toate acestea sînt 
sintetizate în cîteva secunde într-o 
situație operativă. Maistrul sau șe
ful de secție poate astfel să urmă
rească, în orice clipă, activitatea fie
cărui muncitor și rezultatele însuma
te pe echipă: numărul de televizoare 
intrate pe banda de montaj final, 
numărul verificărilor efectuate, de
fectele constatate, numărul televi
zoarelor corespunzătoare calitativ.

Prin dezvoltarea sistemului infor
matic, ni se spune că asemenea si
tuații operative se vor obține pentru 
întreaga secție de montaj final, cit 
și pentru toate celelalte secții și 
compartimente ale întreprinderii, de 
la aprovizionare la programarea, ur
mărirea și desfacerea producției. 
Cum sistemul informatic lucrează in 
timp real, furnizînd deci date la cî
teva secunde după încheierea unei 
secvențe a procesului de producție, 
conducerea întreprinderii va putea 
urmări in orice moment activitatea 
fiecărei, secții, va putea să intervină 
imediat pentru eliminarea oricărui 
element perturbator al procesului de 
producție. Printr-o asemenea cunoaș
tere în detaliu a rezultatelor fiecărei 
faze de producție se asigură, în con
dițiile realizării sistemului informatic 
în configurație completă, o ritmicita
te corespunzătoare a aprovizionării, o 
programare rapidă a fabricației, o 
productivitate a muncii ridicată. 
Prin urmare, se creează condițiile 
necesare nu pentru constatarea, ci 
pentru construirea, pas cu pas, a 
înaltei calități, ce se va exprima la 
„Electronica" printr-un timp mediu 
de bună funcționare a produselor, 
sporit cu 180 Ia sută.

Ce înseamnă însă sistem in con
figurație completă ? Ne răspunde 
șeful oficiului de calcul al întreprin
derii, ing. Lazăr Trifan.

— La minicalculatorul „Coral"- 
4 021, aflat în oficiul nostru 
de calcul, vor fi conectate opt 
microcalculatoare ce-1 vor transfera 
datele sintetizate la nivel de secții. 
Minicalculatorul, avind in memorie 
mai multe fișiere (baze de date) : 
de programare lunară, de consumuri 
specifice, de stocuri de repere, de 
tipuri de defecte și cauze etc., poate 
furniza sinteze ce privesc activitatea 
întreprinderii, de pildă, situația pro
ducției pentru o anumită zi (progra
mări, realizări) sau pentru o decadă. 
De asemenea, poate calcula necesa
rul de repere pentru anumite tipuri 
de produs, pe una, trei sau șase zile, 
informindu-ne dacă există toate 
componentele necesare pentru lan
sarea în fabricație a unui produs și 
ee stocuri se află în magaziile sec
țiilor. In viitor il vom folosi in acti
vitatea de supracontrol și in elabo
rarea notelor de predare, asigurînd 
astfel automatizarea unor operații, 

cum ar fi post- 
calculul produc
ției sau calcula
rea acordului 
global.

Practica demon
strează. așadar, 
că, pe lingă re
zolvarea proble
melor de gestiu
ne economică, 
tehnica de calcul 
ciștigă tot mai 
mult teren în fa
bricația propriu- 
zisă, in gestiunea 
calității.

Sistemul infor
matic de condu
cere operativă a 
producției și de 
urmărire a cali
tății pe flux este 
rodul colaborării 
dintre specialiștii

și muncitorii întreprinderii „Electro
nica" si cei ai Institutului de tehnică 
de calcul și informatică. Din partea 
institutului răspunde de proiectarea 
sistemului ing. Dumitru Popescu : 

— La „Electronica", la fiecare 
două minute este realizat un televi
zor. Un asemenea ritm impune, evi
dent, utilizarea unor calculatoare de 
mare fiabilitate și viteză de calcul. 
Numai astfel putem vorbi de avan
tajele tehnicii de calcul, de infor
marea operativă a maistrului,- a șe
fului de secție și a directorului, de 
decizii optime, luate în timp util, 
pentru asigurarea calității produse
lor. Toate acestea, considerate efecte 
economice indirecte, sînt greu de 
cuantificat. Metaforic, am putea 
spune că am adăugat noi semnifica
ții verbelor „a cunoaște", „a ur
mări", „a decide". Dacă avem însă 
în vedere cheltuielile de producție, 
efectul economic datorat utilizării 
calculatoarelor se poate exprima 
prin scăderea cu trei la sută a cos
turilor la montaj final, în timp ce 
productivitatea muncii crește cu 
zece la sută.

Și, adăugăm noi, după recupera
rea investiției (conform estimărilor, 
în mal puțin de doi ani), la „Elec
tronica" se va putea vorbi despre 
eficiența proprie a tehnicii decalcul. 
Eficiență ce va putea fi obținută și 
în alte întreprinderi din țară, în pri
mul rînd din domeniul electronicii 
și al electrotehnicii, de pildă, „Teh- 
noton“-Iași, întreprinderea de elec
tronică industrială București. De 
fapt, sistemul informatic dezvoltat 
în prezent Ia „Electronica" poate fi 
generalizat în orice întreprindere in 
care preponderente sint operațiile 
de montaj. în calea generalizării nu 
există, în momentul de față, nici o 
piedică, întreprinderile trebuind să 
prevadă in programele de moderni
zare tehnologii cu adevărat de virf, 
utilizarea tehnologiilor informatice 
în procesele de producție fiind unul 
dintre cele mai bune exemple. Mal 
ales in condițiile în care industria 
noastră este capabilă să furnizeze 
echipamente de calcul și produse- 
program aferente, de calitate, pen- 

’ tru cele mai diverse aplicații.

Valeria ICHIM

La întreprinderea „Electronica" din Capitală, calculatorul este utilizat pentru conducerea operativă a producției 
și urmărirea in timp real a calității produselor

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ
(Urmare din pag. I)
stituiau pentru oamenii muncii din 
cadrul Combinatului de produse so
dice Govora garanția că iși vor 
îndeplini in mod corespunzător, lună 
de lună, zi de zi, planul pe acest an. 
De altfel, așa au și stat lucrurile în 
prima perioadă a lunii ianuarie, cînd 
chimiștii de la Govora înregistrase
ră chiar unele depășiri la producția 
fizică. Numai că. după aceea, nive
lul producției a scăzut, realizările 
coborînd simțitor sub nivelul sarci
nilor. Care a fost cauza ?

— Un singur și hotărîtor necaz — 
ne precizează inginerul Vasile Săvu- 
lescu. directorul combinatului — și 
anume neasigurarea aburului tehno
logic de Către Uzina electrică Govo
ra. In luna ianuarie, de exemplu, 
ne-au fost furnizate mai puțin cu 
9 400 Gcal fată de cote, iar in fe
bruarie — cu 7 000 Gcal. Furnizorul 
nostru de energie termică a avut, 
intr-adevăr, de făcut față unor mari 
greutăți datorate. în principal, de
bitului mic al Oltului. Cunoscînd 
aceste greutăți ale energeticienilor, 
am încercat si noi să le dăm o mină 
de aiutor...

— In ce sens ?
— In sensul diminuării consumu

rilor de energie termică pe unita
tea de produs. Acest lucru l-am 
realizat, pe de o parte, prin mo

dernizarea Instalațiilor de detentă și 
recuperare a căldurii din leșia fina
lă de la faza de distilație a sodei 
caustice, iar, pe de altă parte, prin 
intensificarea schimbului de căldură 
la preîncălzirea leșiilor supuse dis
tilării prin inlocuirea suprafețelor 
de schimb realizate. în mod obișnuit, 
din fontă cu altele din aluminiu. în 
felul acesta am reușit să asigurăm 
o recuperare avansată a căldurii din 
lichide, respectiv să diminuăm con
sumul de abur tehnologic pe care 
furnizorul nostru nu-1 putea livra. 
Firește, pe această cale am avut 
posibilitatea să creștem cit de cît 
ritmul producției, mai ales in luna 
februarie, cînd am îndeplinit sarci
nile la produsele noastre de bază, 
adică la sodă calcinată și sodă caus
tică. pentru ca în martie să obținem 
un spor de 500 tone și respectiv 400 
tone, reducînd astfel din restantele 
acumulate in prima lună a anului.

Recuperarea grabnică a rămîneri- 
lor în urmă, problemele ce trebuie 
rezolvate și măsurile ce se impun 
în acest sens au fost temeinic dez
bătute și în ultima adunare a re
prezentanților oamenilor muncii, 
prilej cu care a fost stabilit un pro
gram de măsuri menit să determine 
recuperarea neîntîrziată, integrală a 
restantelor. O primă măsură vi
zează finalizarea în cel mai scurt 
timp a reparațiilor capitale la

coloanele de distilație a uzinei 
nr. 3 și a coloanei de absorbție 
din cadrul uzinei nr. 2. ceea ce 
va conduce la creșterea producției 
fizice ca urmare a modernizării a- 
cestor instalații. Alte forte au fost 
mobilizate la repararea si moderni
zarea primului răcitor de gaze de 
la calcinatorul 1. precum și a răci- 
torului de saramură amoniacală — 
utilaje care condiționează funcțio
narea neîntreruptă la înalți parame
tri a unor importante capacități de 
producție.

Totodată, se cuvine subliniat 
faptul că. pe lingă măsurile tehnice 
menite să ducă la modernizarea 
unor instalații și utilaje de bază. în 
combinat se desfășoară o amplă ac
țiune politico-educativă. de comba
tere a unor atitudini de neîncrede
re și mai ales a mentalității potri
vit căreia nu poți pretinde să obții 
producție mai mare decît parametrii 
proiectați ai capacităților. Or. depă
șirile înregistrate în luna martie 
constituie cea mai elocventă dovadă 
a eficientei introducerii progresului 
tehnic, a modernizărilor instalațiilor 
si tehnologiilor de fabricație.

Cuvîntul dat a devenit faptă : Ia 
15 aprilie restanțele au fost recupe
rate, în continuare acționîndu-se 
ferm pentru realizarea exemplară, 
ritmică a sarcinilor de plan.
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18000 hectare semănate pe zi!
DOVADA MARILOR POSIBILITĂȚI DE SPORIRE 

A RITMULUI DE LUCRU ÎN UNITĂȚI 
AGRICOLE DIN JUDEȚUL TIMIȘ

f 
/ 
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URGENTAȚI, PRINTR-0
EXEMPLARĂ ORGANI

ZARE A MUNCII, 
SEMĂNATUL 

PORUMBULUI! '

AMPLE ACȚIUNI DE ÎNTRAJU
TORARE. în ultimele zile, in unită
țile agricole din județul Timiș viteza 
de lucru la semănat a crescut con
tinuu/ vineri — 16 842 hectare, sîm- 
bătâ — 17 100, duminică 17 500, iar 
luni a lost atinsă viteza maximă a 
acestei campanii — 18 000 hectare, cu 
1 400 hectare peste graficul stabilit. 
O serie de consilii agroindustriale, 
între care Recaș, Belinț, Bethausen, 
Lugoj, Sacoșul Turcesc și Buziaș, au 
terenuri de șes și de deal. Aceasta a 
determinat comandamentul agricol 
județean să organizeze acțiuni de în
trajutorare. Astfel, pentru a se folosi 
la întreaga capacitate forța meca
nică au fost redistribuite 700 de 
tractoare cu semănători și agregate 
de pregătire a terenului. Iată cum s-a 
procedat în consiliul agroindustrial 
Buziaș. Din unitățile care au tere
nuri cu permeabilitate redusă, cum 
sînt C.A.P. Bucova și C.A.P. Nițchi- 
dorf, au fost deplasate un număr de 
cinci semănători și 12 agregate de 
pregătire a terenului și erbicidare, 
la C.A.P. Dragșina și C.A.P. Cheve- 
reșu Mare, unde terenul are o struc
tură mai ușoară și s-a putut lucra 
imediat după ploi. în acest fel, vi
teza medie de lucru pe semănătoare 
a crescut cu 2—3 hectare pe zi pe 
ansamblul consiliului. Creșterea vi
tezei de lucru la semănat constituie 
principalul obiectiv al unităților 
agricole, una dintre măsuri fiind 
prelungirea orelor de lucru. La I.A.S. 
Variaș, bunăoară, se însămînțează de 
la ora 6,30 dimineața pînă la 9—9,30 
seara. „Cu o bună parte din semă
nători lucrăm în două schimburi — 
ne spune inginerul Gheorghe Vidican, 
directorul unității. Ca să faci o se
mănătură de calitate, 15 ore de lucru 
pe zi e mult pentru un mecanizator. 
A trebuit să reorganizăm formațiile, 
o parte din tractoriști*  trecînd de la 
pregătirea terenului lâ*  semănat, iar 
mecanicii de atelier au fost reparti
zați pe discuri și combinatoare". în 
consiliile agroindustriale Periam și 
Biled, datorită condițiilor optime de 
semănat și prelungirii zilei de lucru, 
s-au realizat în medie pe zi cu o 
semănătoare între 15—16 hectare. A 
apărut riscul să nu mai aibă front 
de lucru. Ce soluție s-a adoptat ? 
Organizarea de schimburi de noapte 
la pregătirea terenului. Operativi
tatea cu care s-a acționat a permis 
semănătorilor să înainteze în conti
nuare în același ritm t susținut.

REPEDE, ÎNSĂ FARA ABATERI 
DE LA CĂLITATE. Mai mult decît 
oricind în această primăvară, princi

pala condiție a realizării unor lu
crări de calitate o constituie tratarea 
diferită la pregătirea terenului a fie
cărei sole, aplicarea mecanică a unor 
măsuri generale fiind total contra
indicată. Chiar dacă a plouat, men
ținerea apei în sol este obligația fie
cărui agronom. La I.A.S. Variaș, de 
exemplu, se practică trei modalități 
de pregătire a terenului, în funcție 
de sol și planta premergătoare: o lu
crare cu agregat compus din șină 
nivelatoare și grapă cu colți regla
bili urmată de combinator, un 
agregat format din șină nivela
toare și grapă cu colți urmată de 
grapă cu discuri și discuri urmate 
de combinatoare. Firește că, pro- 
cedind așa, peste tot rezultatul este 
cel scontat : pămîntul bine mărunțit

DE LA BRIGADA 
„SClNTEir

și afinat la adîncimea de însămîn- 
țare. Tot astfel se lucrează și în con
siliile agroindustriale Sînnicolau 
Mare, Cărpiniș, Lovrin ș.a. O solă 
model ne-a prezentat tovarășul La
zar Țveici, președintele C.A.P. Va
riaș, unitate care și-a propus să ob
țină în acest an 4 000 kg soia și 25 
tone porumb la hectar. „în iarna 
acestui an, pămîntuj a degerat bine 
și se mărunțește ușor, ne spune pre
ședintele cooperativei. De aceea, pe 
80 la sută din suprafață am lucrat 
cu combinatorul." Nu trebuie scă
pată din vedere economia de com
bustibil : cu combinatorul se con
sumă 4,5 litri la hectar, față de 7,2 
litri la hectar cu discul.

La I.A.S. Caran, în mod inexpli
cabil se procedează fără discernă- 
mint : se aplică o discuire generală 
pe întreaga suprafață. Pe lingă pier
derea apei din sol pe care o favori
zează aceasta, se creează decalaje 
între lucrări. Astfel, la pregătirea 
terenului cu discurile au fost repar
tizate 37 de tractoare, care realizează 
600 hectare pe zi, iar la incorpo
rarea substanței în sol 22 de trac
toare. care au o capacitate de 336 
hectare pe zi. în condițiile în care 
nu există o corelare între aceste lu
crări s-a ajuns ca de la prima dis
cuire și pină se însămînțează să 
treacă 4—5 zile, față de numai cîteva 
we înrăite unități.

ÎN OBIECTIV — CEA MAI 
SCURTA CAMPANIE. 760 de hectare

de teren aparținînd celor 3 unități 
agricole de pe raza comunei Tere- 
mia Mare sînt lăcovlști, „pămînt de 
secundă", cum îl denumește secreta
rul comitetului comunal de partid, 
Viliam Heinz. „Puține zile poate fi 
lucrat acest teren — ne spune se
cretarul. Cînd e umed se îngroapă 
roata tractorului, cînd e uscat e ca 
betonul. Și totuși îl lucrăm și re
pede, și bine". Cum? în primul rînd 
a fost acțiunea de eliminare a apelor 
de pe ogoare. Zilnic, 80—100 de co
operatori au săpat șanțuri și rigole, 
în acest fel s-a cîștigat o săptămină. 
Acum aproape întreaga forță meca
nică este concentrată pe aceste su
prafețe. Dificultățile n-au fost însă 
eliminate cu totul prin desecări. Pe 
unele sole nu se poate intra nici cu 
tractoarele mici. S-a găsit și pentru 
aceasta soluția : grape și semănă
tori trase de cai. In aceste acțiuni a 
fost implicat întreg biroul comunal 
de partid. Pe secretar l-am găsit pe 
terenurile cu umiditate mare. Gheor
ghe Damian, secretarul adjunct, era 
la C.A.P. Nerău, unde lucra împreu
nă cu mecanizatorii la transformarea 
semănătorilor de la sfecla de zahăr 
pentru porumb.

Acum, cind fiecare zi șl oră se mă
soară în hectare însămînțate, princi
pala îndatorire a fiecărui cadru de la 
nivelul unităților, comunei, consilii
lor agroindustriale, de la organele a- 
gricole județene este să participe 
efectiv la realizarea lucrărilor, ceea 
ce presupune prezența permanentă a 
acestora în cadrul formațiilor. Din 
păcate, se mai întîlnesc situații cînd 
această sarcină nu este privită cu 
răspunderea cuvenită. La Cărpiniș, 
lucrurile sînt în contrast evident cu 
ceea ce am văzut la Teremia Mare, 
în ziua documentării noastre, în 
programul tovarășului Petre PoStel- 
nicu, secretarul comitetului comunal 
de partid, era un control la rampa 
C.F., curățenia străzilor și alte ase
menea. Tovarășa Marioara Gher- 
cea se afla la sediu, unde, după 
cum ne-a spus, avea de făcut 
niște situații. Și aici membrii bi
roului au fost repartizați pe uni
tăți. Numai că doi dintre aceștia 
care se aflau la sediu n-au putut să 
spună nimic despre stadiul lucrări
lor, singura legătură cu terenul fiind 
deplasarea de la sediul primăriei la 
cel al cooperativei. în aceste con
diții nu miră pe nimeni că lucrările 
sint înțîrziate.

Lucian CIUBOTARU 
Cezar IOANA
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Urmați-le exemplul!

ZI-RECORDI LA 1NSĂMÎNȚÂRI
în unitățile agricole din județul IALO

MIȚA, ritmul însămînțărilor a crescut 
mult în intensitate. Vineri s-au însămîn- 
țat 12 500 ha, sîmbătă — 14 111 ha, iar du
minică — 14 928 hectare, suprafețele însă
mînțate in ultimele două zile ale săptă- 
minii trecute constituind adevărate recor
duri ale actualei, campanii. Care sînt ex
plicațiile acestor viteze de lucru, superi
oare celor planificate 1

La C.A.P. Grindu, unitate care are de 
lnsămînțat 3 234 hectare cu culturi de 
primăvară, după ce sfecla de zahăr, floa- 
rea-soarelui și celelalte culturi din prima 
epocă au fost semănate, în cele mai bune 
condiții, acum se depun eforturi susți
nute pentru ca și porumbul, soia și fa
solea să fie puse sub brazdă. Iriginerul- 
șef al unității, tovarășul Virgil Micu, cu 
care am stat de vorbă, remarca : „Este 
adevărat că sîntem întîrziați cu semăna
tul, dar ploile căzute favorizează execu
tarea unor lucrări la cel mai înalt nivel 
calitativ, umiditatea existentă oferind se
mințelor posibilitatea să răsară repede și 
uniform. La calitatea ridicată a lucrărilor 
contribuie și faptul că toate suprafețele 
care au fost anul trecut cultivate cu floa- 
rea-soarelui și porumb au fost curățate 
de resturi vegetale. La această acțiune, 
zilnic, au participat 300—400 de coopera
tori. La pregătitul terenului, noi am eli
minat lucrul cu discurile, folosind combi
na toarele în agregat cu grapele reglabile".

în consiliul unic Urziceni, pentru recu
perarea rămînerilor în urmă au fost luate 
măsuri eficiente pentru ca zilnic să se 
însămînțeze 1350—1 400 ha față de 1100 
hectare cit era viteza de lucru prevăzută, 
în ajutorul unităților agricole din această 
zonă au venit rutieriști, foști mecaniza
tori care acum lucrează în alte sectoare 
de activitate. Ei asigură schimbul II la 
pregătirea terenului la I.A.S. Urziceni, 
C.A.P. Urziceni și C.A.P. Manasia. La 
cooperativa agricolă din comuna Armă- 
sești sînt prezent! la lucru și elevii din 
ultimul an al liceului agroindustrial din 
localitate, iar la unitățile din Manasia și 
Urziceni viitorii absolvenți ai școlii pro
fesionale de mecanici agricoli din Urzi
ceni, care susțin în acest fel primul exa
men practic.

Pentru a se însămînța zilnic 15 000 ha 
In majoritatea unităților se realizează cite 
16—17 ha pe semănătoare și care necesită 
prezența în brazdă cel puțin 13 ore con
secutiv. Demn de remarcat este faptul că 
în județul Ialomița porumbul, care de
ține ponderea cu cele aproape 100 000 
hectare, a fost însămînțat pînă duminică 
seara pe 59 240 ha, zilnic fiind însămîn-

țate aproape 12 000 ha. în felul acesta 
porumbul va fi pus sub brazdă în urmă
toarele 3—4 zile pe întreaga suprafață 
planificată. De altfel, cooperativele agri
cole Gheorghe Lazăr, Bucu și Ograda din 
consiliul unic Țăndărei și mai multe uni
tăți din consiliile Făcăeni, Movila, Co- 
simbești și Gura lalomiței au încheiat 
semănatul porumbului pentru consum pe 
toate suprafețele planificate.

Mihai VIȘO1U 
corespondentul „Scînteii”

PRAHOVA
REZULTATE

SUPERIOARE 
PRIN TEMEINICĂ

ORGANIZARE
Timpul bun din ultimele zile a permis 

reluarea cu toate forțele a lucrărilor de 
primăvară în toate unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din județul PRA
HOVA. Raidul efectuat în consiliul agro
industrial Măgurele a scos în evidență o 
temeinică organizare a muncii și o amplă 
mobilizare de forțe tehnice și umane, 
concentrate pentru încheierea în cel mai 
scurt timp și la un nivel superior de 
calitate a tuturor lucrărilor de sezon.

Prima unitate la care ne-am oprit este 
cooperativa agricolă Măgurele. încă de la 
ivirea zorilor, un mare număr de coope
ratori se aflau în cîmp. O parte la plan
tatul cartofilor de toamnă, alții la semă
natul porumbului, iar cei mai mulți în 
grădina de legume și în livadă la tăiat 
și stropit. Președinta unității. Elena Du- 
mitrașcu, ne spune : „Sîntem rămași în 
urmă cu semănatul porumbului. Lucrăm 
cu toate forțele, în schimburi prelungite, 
și cu maximă atenție la calitate. Dacă 
vremea este în continuare la fel de bună, 
în 3—4 zile vom încheia semănatul po
rumbului". De altfel, și la cooperativele 
agricole din Băltești, Dumbrăvești, Po- 
denii Noi și Boldești-Scăeni, organizarea 
temeinică a activității a permis sporirea 
substanțială a ritmului de lucru.

— Duminică am atins cel mai bun ritm 
de lucru din această campanie, adică 
peste 4 000 hectare — ne-a spus. în în
cheierea raidului nostru, inginerul Ni- 
colae Cimpoieru, director cu 
vegetală la direcția 
turii. în condițiile 
el va 
(luni, 
mult 
planificată. O dată 
rilor la culturile din 
centrăm toată atenția pentru a urgenta 
semănatul porumbulut ,<ș snșwc-

Ioan MARINESCU 
corespondentul jBcînteii*

fi, desigur, în
20 aprilie) au 
de 50 la sută

producția 
generală a agricul- 

unui timp favorabil, 
creștere. Pînă astăzi 
fost însămînțate mai 
din suprafața totală 
cu încheierea lucră- 
prima epocă ne con-
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DE CE DIFERENȚE MARI
Intre județe vecine?

Stadiul însămînțării porumbului 
în județele din zona întîi

Județul
Suprafața însămânțată în 
seara zilei de 19 aprilie 

-în procente-

DOLJ 33
OLT 26
TELEORMAN 32
GIURGIU 25
SECTORUL
AGRICOL ILFOV 39
IALOMIȚA 70
CĂLĂRAȘI 54
CONSTANTA 59
TULCEA 46
BRĂILA 85
BUZĂU 54
TIMIȘ 50
ARAD 38

Cifrele din tabel reprezintă, în procente, stadiul însămînțării po
rumbului în unitățile agricole din județele situate in zona I. Sînt cifre 
care pun în evidență de fapt modul diferit în care comitetele județene 
de partid, organele agricole au acționat pentru folosirea fiecărei ore 
și fiecărei zile bune de lucru din această campanie agricolă extrem de 
dificilă sub aspectul condițiilor climatice. Timpul este de acum foarte 
înaintat și tocmai de aceea este absolut obligatoriu ca pretutindeni să 
fie luate măsuri deosebite pentru sporirea considerabilă a ritmului de 
lucru, astfel incit însămînțărîle să se încheie în cel mai scurt timp.

• Lucrind zi și noapte la pre
gătit și pe întreg parcursul zilei- 
lumină la semănat, lucrătorii ogoa
relor din județul Ialomița au 
încheiat insămînțarea florii-soarelui 
pentru consum pe cele 34 300 hec
tare planificate, din care 29 200 
hectare in cooperativele agricole și 
4 900 hectare în întreprinderile a- 
gricole de stat. (Mihai Vișoiu).

• După cum sîntem informați de 
Ia direcția agricolă județeană, du
minică nooptea în județul Giurgiu 
s-a lucrat cu forțe sporite la pre
gătirea terenului. La această acțiu
ne au fost antrenați peste 300 de 
mecanici de pe combine și din ate
lierele trustului județean S.M.A., 
precum și tractoriștii rutieriști de la 
I.E.E.L.I.F., oficiul județean de gos
podărire a apelor, inspectoratul 
silvic și din alte unități. Pînă luni 
dimineața, aceștia au pregătit te
renul pe aproape 7 000 hectare. Ca 
atare, luni, cele mai mari viteze de 
lucru la semănatul porumbului s-au 
înregistrat la cooperativele agricole 
din Joița, Bucșani, Băneasa, He- 
rești, Găujani, Prundu, Clejani, Iz
voarele ș.a., unde pînă acum să- 
mința de porumb o fost pusă sub 
brazdă pe mai bine de 50 la sută 
din suprafețele planificate. (Ion 
Manea).

Noaptea la pregătirea terenului, ziua la semănat!v

AȘA SE ACȚIONEAZĂ ACUM ÎN JUDEȚUL SATU MARE PENTRU RECUPERAREA RĂMÎNERILOR ÎN URMĂ

•

Pentru recuperarea ră
mînerilor in urmă la se
mănat, noapte de noapte 
la C.A.P. Livada, jude
țul Satu Mare, se lu
crează la pregătirea tere
nului cu 5 discuri, așigu- 
rindu-se astfel un larg 
front de lucru semănăto
rilor. Cine sînt „eroii" 
schimburilor de noapte ? 
După cum ne spunea to
varășul Vasile Dărăban, 
președintele 
agroindustrial 
ce acționează 
rea terenului 
de noapte sînt, in princi
pal, mecanici de întreți
nere din secția de meca-

consiliului 
Livada, cei 
la pregăti- 
în schimb

nizare ajutați de mecani
cul de atelier de la 
S.M.A. Dar acestora li se 
mai adaugă pe rind, în 
ture, cite doi specialiști 
din unitate. Astfel. în- 
tr-unul din schimburi a 
urcat pe tractor ingine- 
rul-șef al unității. Gheor
ghe Bozîntan, precum și 
șeful de fermă, inginerul 
Mihai Lazăr, pentru ca 
în noaptea următoare să 
fie rîndul altor doi șefi 
de fermă, inginerii Csa- 
tări Andrei și Francisc 
Popovici. în zorii zilei, 
„ștafeta" pregătirii tere
nului e preluată de cei 
care au în primire dife

rite mijloace mecanice, 
respectiv de conducătorii 
auto. în fiecare noapte, 
suprafața care se pregă
tește pentru semănat în
sumează peste 60 de hec
tare. Astfel, se procedea
ză și la C.A.P. Vetiș 
(consiliul agroindustrial 
Păulești), C.A.P. Beltiug, 
in unitățile cooperatiste 
din consiliul agroindus
trial Tiresm, cum sint 
Andrid, Tiream, Vezen- 
diu etc. 
județean 
tură a 
luind și
secință, ca pregătirea te-

Comandamentul 
pentru agricul- 
cerut insistent, 
măsuri în con-

renului să se facă cit mai 
mult, atît în schimburi 
prelungite, cît și în 
schimburi de noapte. Și, 
în fapt, așa se și petrec 
lucrurile. Pe măsură ce 
se zvîntă terenul — spe
cialiștii, străbătind oră de 
oră, zi de zi, solele, pen
tru a le identifica pe cele 
pe care se poate intra la 
semănat — acțiunea de 
pregătire a terenului „la 
lumina farurilor" se ex
tinde cu fiecare noapte, 
în tot mai multe unități.

Octav GRUMEZA
Foto : Gh. IANCU

• Cooperativele agricole Tătă- 
ranu și Nănești din județul Vrancea 
au încheiat semănatul porumbului. 
In alte unități — C.A.P. Adjud, 
Boghești, I.A.S. Mărășești — aceas
tă lucrare se apropie de final, Sînt 
doar cîteva argumente care de
monstrează că în ultimele zile, pe 
măsura ameliorării timpului, în ju
dețul Vrancea campania de semă
nat a crescut în intensitate. Vite
zele de lucru zilnice pe fiecare 
semănătoare sînt depășite cu 2-4 
hectare. (Dan Drăgulescu).

citatea de lucru o acestora, pentru 
ca, ulterior, să se deploseze îm
preună spre unitățile din nordul 
județului. (Mihai Grigoroșcuțâ).

• Pînă aseară la lăsarea întu
nericului, un număr de 24 unități 
agricole din consiliile agroindus
triale Izbiceni, lanca, Vișina, Ru- 
sănești, Vlădila și Dobrosloveni din 
județul Olt au încheiat însămînța- 
rea porumbului. Importante forțe 
umane și mecanice din aceste uni
tăți s-au îndreptat neîntîrziat către 
unitățile învecinate, întărind capa-

• Timpul din urmă a fost foarte 
favorabil lucrărilor din pomicultură 
și îndeosebi înființării noilor plan
tații. După cum ne spunea ing. 
Ion Harnagea, directorul Trustului 
horticol din județul Vaslui, avînd a- 
proape întreaga suprafață desfun
dată, în întreprinderile agricole de 
stat, unități cooperatiste și asocia
ții economice de profil, plantarea 
pomilor fructiferi s-a realizat pe 
două treimi din suprafața prevă
zută. Totodată, pentru gospodăriile 
populației s-au asigurat și distri
buit pînă acum aproape 30 000 de 
cireși, caiși, peri și vișini. 
Necula).

(Petru

• în județul Argeș s-a 
însâmînțarea inului pentru

încheiat 
ulei, pe

cele 3 600 hectare, și a mazării 
pentru boobe pe 2 000 hectare. 
Unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Pitești, Costești, Ca
leașca și Teiu au fost primele care 
au anunțat încheierea acestor im
portante lucrări. (Gheorghe Cirstea).

• Așezată în partea de nord a 
județului Maramureș, pe malul Ti
sei, cooperativa agricolă Sarasău 
a încheiat semănatul tuturor cultu
rilor de primăvară. După cum pre
ciza Teodor Pașca, președintele 
cooperativei, acest fapt se datorea
ză bunei organizări a muncii me
canizatorilor si cooperatorilor. Po
trivit datelor furnizate de Direcția 
agricolă județeană, lucrările sînt 
avansate și în fermele I.A.S. Baia 
Mare, cooperativele agricole din 
consiliile unice Sighetu Marmației, 
Seini, Tirgu Lăpuș și Șomcuta Mare. 
(Gheorghe Pârja).

...ÎNTREPRINDERII 
DE EXPLOATARE 
COMPLEXA * —
SURSELOR 
RALE DIN 
DUNĂRII - 
PENDENȚA, 
ȚUL TULCEA. 
cooperativa 
de producție Indepen
dența din județul Țul- 
cea, semănatul se des
fășoară foarte încet. 
Cele 5 semănători pro
gramate să semene 
porumb și soia mai 
mult stau decit lucrea
ză. Motivul ? Nu exis
tă terep pregătit pen
tru semănat. Cele 3 
tractoare echipate cu 
grape cu discuri nu 
pot asigura front de 
lucru pentru toate se- 
mănătorile. în curtea 
secției de mecanizare 
din această cooperati
vă, secție care aparți
ne întreprinderii de 
exploatare complexă 
a resurselor naturale 
din Delta Dunării din 
comuna Independența, 
mai sînt 4 tractoare in 
stare de funcționare, 
care însă sint trase pe 
dreapta. „întreprinde
rea nu ne-a dotat încă 
cu suficiente utilaje 
de pregătire a terenu
lui. din această cauză 
4 tractoare nu pot fi 
folosite" — ne spunea 
Nicolae Bocioagă, me
canicul secției. Este o 
problemă care, desi
gur. trebuia rezolvată 
încă din timpul iernii. 
Cine se face vinovat

A RE- 
NATU- 
DELTA 
INDE- 
JUDE-

La 
agricolă

de această ...scăpare ? 
Acum timpul presează 
și fiecare zi este deci- 

, sivă pentru a grăbi 
insămințările. De a- 
ceea sînt de așteptat 
măsuri operative pen
tru normalizarea si
tuației. (Neculai Ami- 
hulesei).

...C.A.P. SÎNCEL, 
JUDEȚUL ALBA. în 
toate unitățile agricole 
ale județului Alba au 
fost luate măsuri deo
sebite pentru intensi
ficarea insămințări- 
lor. Asemenea 
s-au luat și la 
din comuna 
Dar numai pe

măsuri 
C.A.P. 
Sîncel. 

__ ______ jumă
tate. în zori, cele 2 se
mănători pentru po
rumb au fost trimise 
în cîmp, unde a fost 
transportată și 
mința. în rest 
treaba a 
numai pe seama 
canizatorilor. 
mentează 
rile (fără 
ba merge 
voie) ; ei 
fecțiunile 
tractoare 
tot pe seama timpului 
bun de lucru. Unde 
sint cadrele din 
ducerea unității, 
canicii de secție, 
cialiștii ? (Ștefan 
ni că).

să- 
toată 

fost lăsată 
me- 

Ei ab
sent ănăto- 

ajutor trea- 
mai ane- 

repară de- 
care apar Ta 
și mașini.

con- 
me- 
spe-
Di-

...COMBINATULUI 
CHIMIC „AZOMUREȘ" 
DIN TÎRGU MUREȘ. 
Situate în zona sudică

a județului — în Cim- ’ 
pia Transilvaniei —. 
unitățile agricole din 
consiliul agroindus
trial Luduș s-au anga
jat ca în acest an să 
realizeze 
4 700 kg 
be stas 
din cele 
cultivate.
tru totul 
dacă mă 
pregătirile 
la modul exemplar in 
care decurg însămin- 
țările — aprecia tova
rășul Ion Zagon, pre
ședintele C.U.A.S.C. 
Luduș. Pun însă o în
trebare : Cum să obții 
aceste producții atît 
timp cit planul de 
livrare a îngrășămin
telor chimice — cu 
care urma să fertili
zăm, pe rind, odată cu 
semănatul, fiecare 
hectar — nu a fost 
deloc respectat ? Con
cret : din cele peste 
1 500 tone îngrășămin
te chimice complexe 
ce urma să Ie primim 
conform programului 
stabilit, în această pri
măvară 
chimic 
din . Tîrgu Mureș 
ne-a livrat nici 
gram".

Să se rețină că 
tanța Luduș — Tirgu 
Mureș este mică : 
doar 44 kilometri, deci 
livrarea se poate face 
cu maximă operati
vitate. (Gheorghe 
Giurgiu).

cel puțin 
porumb boa- 

pe fiecare 
3 163 hectare 

„Lucru în- 
realizabil, 

gîndesc la 
făcute și

combinatul 
„Azomureș" 

nu 
un

dls-
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A învăța
Liceul de chimie industrială nr.

1 din Călărași poate fi consi
derat ca parte integrantă a 

Combinatului de celuloză și hirtie. 
Lucru dovedit nu numai de vecină
tatea lui cu binecunoscuta întreprin
dere călărășeană. Elevii înscriși aici 
beneficiază, printre altele, de două 
moderne laboratoare tehnologice 
amenajate în incinta fabricii, in care 
se familiarizează cu procesul de pro
ducție folosind machete funcționale, 
o aparatură complexă destinată în
sușirii etapelor fluxului tehnologic. 
E desigur un mare avantaj să poți 
învăța meseria (operator in indus
tria celulozei, hîrtiei și fibrelor sinte
tice) într-o întreprindere de aseme
nea anvergură — in spații special 
proiectate, la un nivel ridicat de 
competență tehnică. într-unul din 
aceste laboratoare, care, prin con
cepție, reproduce ordinea logică a 
operațiilor din întreprindere, asistăm 
la o lecție deschisă la disciplina 
„Tehnologie chimică". Elevii din 
clasa a X-a învață, cum se spune, 
alfabetul limbajului tehnologic și, 
totodată, principalele operații din 
industria celulozei, hirtiei și fibrelor 
artificiale. Profesoara, ing. Dumitra 
Cojocea, șefa catedrei tehnice, reu
șește să facă o lecție nu numai 
descriptivă, la o materie — și cu o 
temă ce se pretează unei prezentări 
seci, „inginerești". Timpul orei de 
curs este folosit cit se poate de bine. 
Lecția nu are, în termeni pedago
gici, „timpi morți". Momentul veri
ficării cunoștințelor, dinamic, antre- 
nind întreaga clasă, creează premi
sele teoretice ale însușirii noțiuni
lor din lecția nouă, care înfățișează 
unul dintre procesele de sulfonare 
(sulfonarea benzenului). Trecerea la 
predarea acestuia se face firesc, în 
continuarea discuțiilor din primele 
minute. E o lecție activă în înțelesul 
cel mai concret al termenului. La 
predarea noilor cunoștințe participă 
din plin elevii clasei a X-a B, pro
fil chimie industrială. Profesoara 
face apel la cunoștințele teoretice 
dobindite la orele de chimie. Legătu
ra interdisciplinară este organică, 
reliefindu-se aplicarea practică a 
unor noțiuni, structuri asimilate în 
anii trecuți ori pe primul trimestru

Oameni de azi ai lumii satuiui
In noua noastră dramaturgie, crea

tă după victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă, in anii con
struirii socialismului, un loc însem
nat îl dețin oamenii și problemele 
satului contemporan, aspectele spe
cifice, implicațiile sociale și umane 
ale instaurării unui nou mod de via
ță. In grandioasa acțiune, expresie a 
politicii științifice umaniste a parti
dului, menită să dea țăranului sta
tut de făuritor al socialismului și be
neficiar al uriașului proces de edifi
care pe care îl trăiește țara, s-au 
angajat unanim forțe multilaterale, 
susținind procesul pe plan material 
și spiritual, exercitînd un rol însem
nat factorii educativ-formativi, prin
tre care literatura și arta. în speță 
dramaturgia și teatrul, exercitînd un 
rol însemnat.

Purtați de conștiință civică și pa
triotism, cu interes și pasiune, scrii
tori și artiști S-au îndreptat către cei 
care din moși-strămoși au făcut să 
rodească glia 'și au apărat-o, au dat 
piinea țării și au izvodit Miorița, că
tre țărănimea pe care prezentul so
cialist o ridică spre o viață pe mă
sura marilor sale merite și virtuți. 
Piese scrise în perioada de început, 
îndeosebi in deceniul al șaselea, au 
contribuit la eliminarea unor preju
decăți și reticențe manifestate sau 
nemărturisite, au demascat și acuzat 
rezistențe retrograde, opoziții inte
resate, au semnalat situații drama
tice și au urmărit procese de con
știință, au conturat eroi reprezenta
tivi, cu valoare de model, cu o per
spectivă izvorită din adeziunea la 
noul mod de viață, superior. Pro
blemele, diversitatea și autenticita
tea tipurilor umane, formele proprii 
procesului de transformare socialistă 
a agriculturii dau substanță multor 
piese, lucrări ample sau de mici di
mensiuni, reprezentate cu succes și 
eficiență de către instituțiile profe
sionale sau de către echipele de 
amatori, pe scenele teatrelor, ale 
caselor de cultură sau căminelor cul
turale, expresie a participării litera
turii și artei angajate in marile pro
cese contemporane. Astfel, în acțiu
nea revoluționară de instaurare a 
noilor relații socialiste a lumii satu
lui, in cooperativizarea agriculturii, 
proces încheiat in urmă cu 25 de ani, 
s-a impus meritoriu rolul creației li- 
terar-artistice și, cu deosebire, acela 
al teatrului, prin dramaturgie și 
spectacole.

Convingătoare personaje din lu
mea satului, eroi cu rol modelator 
evoluează in piese de Aurel Baran- 
ga și Maria Banuș, de Lucia Deme
trius și Mihai Beniuc sau de alți scri
itori. In „Recolta de aur" („Intr-o 
noapte de vară"), o dată cu Iacob 
Istrate, președintele unei „colective", 
se definește unul dintre cei dinții 
eroi dramatici reprezentativi pentru 
noile vremuri, realizați convingător 
artistic. Ziua cea mare, prima pie
să a poetei Maria Banuș, s-a impus 
prin veridicitatea problematicii și 
autenticitatea lumii, prin angaja
mentul și patosul personajelor. In 
momente care premerg „Ziua cea 
mare", așadar constituirea unei coo
perative agricole de producție, în 
zile și nopți febrile evoluează oa
meni hotăriți sau alții temători, ne
siguri, gata să meargă pe noul drum, 
dar și să dea înapoi, alții, cei mai 
mulți, siguri de drumul lor.

Atras de teatru, poetul Mihai Be
niuc a scris și o piesă in care valori
fică, cu marcată originalitate, pro
bleme specifice satului în anii in
staurării și temeinicirii socialismului 
în viața și in munca țărănimii. In 
piesa intitulată „în valea cucului" 
trăiesc și se înfruntă unii oameni le
gați de vechile stări de lucruri, alții 
Juptînd pentru statornicirea noului, 
personaje interesante și reprezenta
tive pentru diverse categorii și ten
dințe. (Toma Căbulea, cuceritor prin 
simțul umorului și observațiile pă
trunzătoare, prin ascuțimea minții, 
Mitru Colac, zis Holdemulte, pre
ședintele întovărășirii).

îndreptindu-se către lumea satu
lui, Lucia Demetrius și-a descoperit 
o vibrație aparte. Simțul observației, 
receptivitatea sensibilă față de con
fruntări de amplă semnificație socia
lă, de încercări dramatice ale oame
nilor, viziunea nouă și perspectiva 
constructivă în considerarea aspec
telor transfigurate artistic au făcu
t-o să dea autenticitate artistică pie
selor și să releve personaje repre
zentative, cu valoare de model, așa

alfabetul
al clasei a X-a. Ceea ce își propune 
să formeze o asemenea lecție este 
gindirea tehnologică, aspect priori
tar, în perspectiva învățării mese
riei, in treapta a II-a. Aceasta, in 
primul rind pentru că elementele 
de legătură ale predării sint cerute 
de la elevi, puși să gindească, să in
tuiască în baza noțiunilor predate 
anterior, conduși cu abilitate, folo
sind cu măsură procedeul conversa
ției euristice. Schema tehnologică a 
sulfonării benzenului, în instalația 
respectivă, este prezentată mai întîi, 
global, pe o planșă clară, care e 
desenată de elevi pe caiete, apoi re
luată pe segmente, cu prezentarea 
detaliată a fiecărei operații. în fe
lul acesta, elevul este făcut să-și 
însușească, într-un mod eficient din 
punct de vedere metodic, partea de 
strictă specialitate tehnologică a lec
ției. Ei nu parcurg doar o schemă, 
ci sint puși în situația să-și imagi
neze un proces tehnologic. Momentul 
final, fixarea noilor cunoștințe, do
vedește că lecția, astfel predată, e 
învățată din clasă. Nu lipsește, la 
sfîrșit, nici prezentarea măsurilor de 
protecția muncii.

„Tovarășa profesoară, ne spune 
prof. Aurel Ionescu, director adjunct, 
are vechimea cea mai mare intre 
membrii catedrei de specialitate. Ex
periența iși spune, mai ales in acest 
caz, cuvintul. Contrar aparențelor, e 
mult mai greu să faci o lecție vie, 
activă, modernă, într-un cuvint 
atrăgătoare, la un obiect tehnologic 
decît la una din disciplinele funda
mentale sau la o materie umanistă". 
E necesară, pentru aceasta, o expe
riență profesională, o cunoaștere 
practică mai îndelungată. Ceea ce 
poate fi obținut numai în condiții 
de stabilitate a cadrelor respective, 
fără fluctuații nedorite. Spunem 
aceasta pentru că, în tțnele situații, 
conducerile unor întreprinderi pri
vesc mai puțin adecvat problema. 
Sînt cazuri — chiar dacă izolate — în 
care școlii i se trimit îndeosebi 
ingineri stagiari, abia repartizați în 
producție, cind normal ar fi ca spe
cialistul care predă la clasă să fie un 
om cu o substanțială experiență în 
uzină, în producție. în altă ordine, 
la fel de greșită este și mentalitatea 

precum „Oameni de azi" și eroii săi, 
Grigore. secretarul de partid, de o 
impresionantă înțelepciune politică 
și caldă omenie, sau doctorul Murgu, 
amindoi „oameni de azi" ai lumii 
satului în transformare revoluționa
ră. Piesa „Vlaicu și feciorii lui", 
încununare a preocupărilor scriitoa
rei pentru dramaturgia cu tematică 
sătească, urmărește ca pe un caz de 
conștiință procesul dramatic parcurs 
de țăranul Vlaicu Lipan în situația 
de a lua hotărârea, dovedită impe
rios necesară o dată cu înființarea 
cooperativelor agricole de producție.

„Poarta", prima piesă amplă a lui 
Paul Everac, este, la rîndu-i, inspi
rată de frămintările lumii satului 
în anii marii opțiuni, cind noul, re
prezentat de întovărășiri, cooperati
ve agricole și „gheaseuri", avea de 
depășit temeri și prejudecăți, cind 
le venea greu celor ce obținuseră cu 
trudă o palmă’ de pămint să-și ima
gineze cum va fi gospodăria lui in 
comun și deloc la indemina celor ce 
aveau mai mult decît ceilalți, cum 
este cazul cu Stancu Văratecu, per
sonajul central, în a cărui port ret i-

Pe scena teatrului: 
transformări 

și mutații 
din mediul rural

zare Everac implică discuția. Sigur 
de ceea ce urmărește, dramaturgul 
include in subtext, concomi
tent cu evoluția personajului, rechi
zitoriul cu care se consideră îndato
rat față de asemenea naturi și com
portamente.-în opera sa este de re
ținut preocuparea constantă pentru 
lumea satului tradusă și prin fresca 
dramatică „Ochiul albastru", de 
asemenea in piesa „Ordinatorul", cit 
și a unor lucrări de mai mici dimen
siuni, cum ar fi „Vizită la Malu‘ 
sau altele. Generate de lumea satu
lui in specifică transformare sint și 
piesele semnate de : Virgil Stoenes- 
cu, Silto Andras, Teofil Bușecan etc.

Gh. Vlad și-a făcut o preocupare 
de căpetenie din zugrăvirea în dra
maturgie a unor aspecte ale vieții 
satului românesc contemporan. în
zestrat cu o receptivitate aparte 
pentru această lume, scriitorul își 
alege cu rost eroii și cu efect îm
prejurările, creind piese — in spe
cial comedii — cu tîlc și cu haz. 
Amintim „îndrăzneala" care ur
mărește problema dezvoltării coope
rativelor agricole prin acțiuni cu te
mei și perspective. Atmosfera satu
lui cooperați vizat, bine prinsă și 
sugerată, natura locurilor și firea 
oamenilor, autenticitatea vieții dau 
farmec propriu piesei, ca și altora 
care i-au urmat : „Punctul culmi
nant", care observă condamnabila 
tendință de chiverniseală a unora 
pe seama avutului obștesc. „O dimi
neață de pomină", care demonstrează 
capacități organizatorice exemplare 
ale unei femei-primar și totodată 
relevă resursele de fantezie și ener
gie, puse in slujba binelui obștesc, 
ale femeilor în general și ale olten
celor în special. A scris și atit de 
mult jucata „Comedie cu olteni", de 
asemenea „Frumoasele olandeze" etc.

NIc și Luchi, personajele princi
pale ale comediei „Duet" de Andi 
Andrieș se imaginează a fi eroi ac- 
ceptind după absolvirea facultății 
să descindă într-un sat spre a-1 lu
mina ca pedagogi și sînt uimiți că 
n-au fost primiți la gară cu fan
fară, că primarul nu-i aștepta în 
puterea nopții. Viața este alta, dar 
aici, in această viață, nu prea roză 
deocamdată, se află rațiunea lor, 
aceea de a forma copii, de a-i face 
oameni. Și, în ciuda șocului, rămîn 
aici spre a-și urma chemarea și în
deplini misiunea, expresie a fondu
lui serios, caracteristic generației ti-

t V

viitoarei profesiuni
conform căreia catedrelor tehnice din 
liceul cu care colaborează întreprin
derea li se pot repartiza inginerii, 
maiștrii mai puțin valoroși, eventual 
pentru scurtă durată. Mai mult decît 
în alte domenii, in activitatea di
dactică, continuitatea in muncă, cu 
derivatele sale : experiență, maturi
tate. permeabilitate la nou, este o 
trăsătură esențială.

De altfel, in adunarea de dare de 
seamă și alegeri a comuniștilor din 
liceul călărășean au fost evidențiate 
eforturile întregului colectiv pentru 
perfecționarea demersului didactic. 
In spirit critic și autocritic, darea de 
seamă și luările la cuvint au prezen
tat atit rezultatele bune, cit și unele 
neîmpliniri din activitatea cadrelor 
didactice din liceu. Astfel, mai mulți 
vorbitori au reliefat faptul că o parte 
dintre elevii claselor a IX-a vin cu 
lipsuri in pregătire, dar aceasta nu 
trebuie să constituie o scuză, nici o 
explicație a unor rezultate mai slabe 
în prima treaptă de liceu. „Nu e greu 
să pregătești o clasă bună, arăta prof. 
Gh. Stoianovici. Capacitatea unui 
cadru didactic se probează mai ales 
cînd lucrează cu o clasă mai slabă. 
Unele rămineri în urmă observabile 
la elevi din treapta I nu trebuie 
puse în exclusivitate pe seama pre
gătirii lor în școlile generale. Prin- 
tr-un efort susținut, printr-o meto
dică modernă și elastică, noi sintern 
cei care trebuie să îi facem să depă
șească un moment mai greu". Și 
aceasta nu e posibil decît printr-o 
organizare și planificare cit mai ju
dicioasă a materiei, a timpului de 
predare, prin accentul pe lecțiile de 
predare-învățare, în care elevul să 
fie pus în situația de a lucra efec
tiv, și nu doar de a asista la des
fășurarea unui proces cognitiv. „în 
discuțiile noastre metodice, pe ca
tedre, in pregătirea individuală, 
ne-am propus, de aceea, arătă prof.' 
Emilia Hangiu, directoarea liceului, 
formularea unor strategii didactice 
de lucru diferențiat cu elevii, în așa 
fel incit să putem să-l aducem pe 
toți, în timpul cel mai scurt posibil, 
la un nivel mulțumitor de pregătire 
generală. Ceea ce presupune ca fie
care profesor, fiecare comunist să 
vină cu soluții, să-și înnoiască per- 

nere reprezentate și de personajele 
lui Andi Andrieș. Cu verva cuceri
toare și haz, Cornelia Marcu dezbate 
ia piesa „Comoara din deai" aspecte 
de profundă semnificație plecind de 
la valoarea morală a pămîntului, 
prețios nu numai prin ceea ce poate 
rodi sau conține ca zăcămint mate
rial, ci și prin ceea ce poartă ca 
mărturie a existenței neamului. 
Pentru pazirea unor asemenea 
locuri purtătoare- de inestimabile 
valori, amenințate de superficialitate 
birocratică, luptă și izbindește per
sonajul central, primarul. Există, 
totodată, valori specifice, inscrise in 
domeniul genului scurt, prin piese 
cum sint „Concert sub nuci" și „Te
zaurul" de Teofil Bușecan, „Remor
ca" de C. Brăescu, „Dragoste la pri
ma vedere" de Ion Bâieșu, „Seara 
în fața cerului" de George Genoiu, 
„Varianta a II-a" de Alexandru 
Lungu, „Masa de lingă fereastră" de 
Iosif Naghiu, , „Acoperișul" de Cris
tian Munteanu, „Bibu și ceilalți”’ și 
„Cind apune soarele" de O. Dincâ 
și altele, care, generate de sursele de 
poezie dramatică ale satului con
temporan, le atestă, o dată mai mult, 
bogăția și interesul. Teatrul, de alt
fel. a valorificat sursa și prin dra
matizări, cele mai recente fiind cele 
după „Moromeții" de Marin Preda 
și „Niște țărani", de Cătălina Buzo- 
ianu după romanul omonim al lui 
Dinu Săraru, care propune atenției 
emoționante secvențe dramatice din 
trecutul apropiat, din lupta care a 
plămădit prezentul socialist. Preocu
parea pentru valorificarea surselor 
de dramatism și poezie, a evoluției 
către viața de azi din lumea satu
lui i-a prilejuit remarcabile creații 
lui Dumitru Radu Popescu.

O nouă revoluție agrară e 
în curs. Inițiată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al P.C.R., președintele țării, aceasta 
constituie o etapă de mare comple
xitate și răspundere prin care agri
cultura și oamenii ei, satul socialist 
se implică și mai profund în ritmu
rile de dezvoltare fără precedent 
ale „Epocii Nicolae Ceaușescu".

Dominată de inaltă conștiință re
voluționară patriotică, avmd carac
teristică trăirea intensă și eroica 
dăruire in procesul desăvirșirii con
strucției socialiste și al înaintării 
spre comunism, epoca își impune 
exigențele și dinamismul pe multila
terale planuri ale existenței, dă 
specific problemelor și perspective
lor in toate domeniile. Altfel stau 
lucrurile în lumea satului decît acum 
25 de ani, cînd s-a încheiat coope
rativizarea. Sînt, fără îndoială, pro
bleme reieșind din bătălia oamenilor 
cu aparentele limite pentru recolte 
record și rezultate tot mai bune in 
variatele domenii ale activității pro
ductive de la sate, din efortul 
caracteristic de desăvirșire a perso
nalității umane, de formare a con
științei noi, socialiste a oamenilor 
satului de azi. Rezolvării acestor 
probleme însemnate in etapa ac
tuală le dau perspectivă docu
mentele de partid, îndrumările 
și insuflețitoarele chemări ale 
tovarășului secretar general al 
P.C.R., Nicolae Ceaușescu, strălucit 
sintetizate in cuvîntarea la Consfă
tuirea comună cu președinții consi
liilor unice agroindustriale și orga
nizatorilor de partid din țară.

Or, toate acestea, probleme ale 
colectivității și ale oamenilor, pot 
constitui și este de așteptat să con
stituie în mult mai mare măsură o 
sursă de bogată inspirație pentru li
teratură și artă, pentru dramaturgie 
și teatru, astfel incit prin opere ar
tistice autentice să-și exercite in 
această etapă a revoluției cit mai 
pregnant rolul stimulator, construc
tiv, in primul rând pentru transfigu
rarea scenică a unor eroi pilduitori, 
cum sînt mulți in lumea satului so
cialist și pot să fie și mai mulți. Un 
nou și tot mai mare interes este aș
teptat de la creatorii de literatură 
și artă pentru lumea satului socia
list angajat in noua revoluție agrară.

Virgil BRADATEANU

20,43 Redutele Independenței (I) (color).
• „Sintern independenți, sintem 
națiune de sine stătătoare". Docu
mentar consacrat împlinirii a 110 
ani de la proclamarea Indepen
denței de stat a României 
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manent paleta metodică. în parte, aș 
putea spune că am reușit. Mai avem 
însă destule de făcut, mai cu sea
mă in privința realizării acelui 
front comun de acțiune, a unei 
colaborări mai strânse intre cadrele 
didactice, cu schimburi de experiență 
al căror rezultat să se concretizeze 
rapid in situația la învățătură a ele
vilor". „Folosirea mijloacelor moder
ne, adăuga prof. Ion Dorobanțu, 
printre care și lecțiile predate în 
cabinete de specialitate, vin să facă 
și mai accesibile cunoștințele la un 
obiect sau altul. Ele nu trebuie să 
complice procesul de predare-învă- 
țare, ci să sistematizeze în mod su
perior, să conducă Ia creșterea ran
damentului elevului in procesul de 
învățare. Aspect care presupune o 
mobilitate deosebită a cadrului di
dactic, promotor echilibrat al nou
lui".

Baza materială existentă a fost 
creată si modernizată, in ultima pe
rioadă, printr-un efort comun al șco
lii si întreprinderii. „Totuși, spunea 
maistrul instructor Marcu Mihpev, 
am intîmpinat unele greutăți in or
ganizarea practicii productive a ele
vilor. Constatind acest lucru, am 
stabilit, împreună cu factorii de răs
pundere din combinat, un plan amă
nunțit de desfășurare a acestei acti
vități, fundamentală in pregătirea 
viitorilor muncitori și specialiști. El 
constă intr-o mai eficientă • corelare 
a orelor de studiu cu cele desfășu
rate efectiv în producție, și in folo
sirea cît mal riguroasă a acestora 
din urmă. Căci, dacă privim din 
perspectiva viitorului, rigoare în
seamnă in această privință producti
vitate". Avantaj, desigur, reciproc : 
liceul a devenit o veritabilă secție a 
fabricii și rezultatele nu au întîrziat 
să se vadă. Absolvenții Liceului de 
chimie industrială nr. 1 din Călărași 
se bucură de o bună apreciere la 
locurile de muncă din combinat sau 
din alte întreprinderi, mulți dintre 
ei sint maiștrii, tehnicienii sau in
ginerii de mîine.

Costin TUCHÎEA 
Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii"

CARNET CULTURAL

GORJ. In cadrul manifestărilor 
prilejuite de „Luna cărții în între
prinderi și instituții", in 'mai 
multe localități ale județului s-a 
organizat in această perioadă „De
cada cărții social-politice pentru 
tineret". Astfel, la Casa științei și 
tehnicii din Tîrgu Jiu a fost pre
zentată culegerea: „Din gindirea 
social-politică a președintelui 
României. Nicolae Ceaușescu". La 
bibliotecile orășenești s-au des
chis expoziții de carte cu generi
cul „România, factor activ in lupta 
pentru pace", iar in școli și licee 
au avut loc prezentări de cărți si 
întilniri cu creatorii pe teme de 
istorie a culturii și civilizației. 
(Dumitru Prună).

TULCEA. La Casa de cultură a 
sindicatelor din orașul de la porți
le Deltei Dunării a avut loc o ma
nifestare cultural-artistică sub ge
nericul „Omagiul muncii". Artiști 
amatori din orașul Tulcea au pre
zentat un frumos spectacol cultu
ral-artistic dedicat fruntașilor în 
producție din unitățile Industriale. 
(Necuîai Amihulesei).

VASLUI. La Casa artelor din mu
nicipiul Vaslui. Școala populară de 
artă din localitate a prezentat. în 
fata unui numeros public, spectaco
lul „Gînd curat. faină măiastră". 
Si-au dat concursul elevi ai clase
lor de vioară, acordeon. chitară, 
canto, clarinet, teatru. Tot aici a 
fost deschisă o amplă expoziție de 
pictură și grafică in care sint nre- 
zenti cu lucrări cursantii tinerei in
stituții de invătămînt artistic din 
județ, (Petru Necula).

BIHOR. La Oradea s-a desfășu
rat simpozionul „Educația materia* * 
list-științifică și umanist-revoluțio- 
nară a preșcolarilor șl elevilor". 
Organizată de consiliul județean 
Bihor al educației politice și cul
turii socialiste. în colaborare cu In
spectoratul școlar județean și alti 
factori educaționali, manifestarea, 
la care au participat cadre didacti
ce, cercetători și publiciști din 
București. Oradea și alte așezări 
bihorene, a abordat o complexă 
problematică vizind experiența acu
mulată în privința intensificării ac
tivităților de educație materialist- 
■științifică. a creșterii rolului pro
cesului de învățămînt în formarea 
concepției revoluționare despre 
lume și viață a elevilor, direcțiile 
de acțiune pentru perfectionarea 
și creșterea eficientei întregii ac
tivități formative. (loan Laza).

20,00 Telejurnal
• Zilei Muncii — faptele de mun
că ale tării
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VÎLCEA. Căminele culturale din 
comunele Vaideeni, Sinești și Boi- 
șoara au găzduit o suită de ac
țiuni politico-educative, științifice 
și culturale in cadrul manifestări
lor intrate in tradiție sub generi
cul „Zilele educației materialist- 
științifice". Organizate de comisia 
județeană pentru răspindirea cu
noștințelor cultural-științifice și 
tehnice, in colaborare cu consiliile 
locale de educație politică și cultu
ră socialistă, acțiunile programate 
au constat din simpozioane, dezba
teri, prezentări de filme documen
tare și diapozitive, concursuri te
matice și intilniri cu brigăzi știin
țifice. (Ion Stanciu).

Aspect din laboratorul de fizică a! liceului Emanuil Gojdu din Oradea Foto : S. Cristian

Idealul păcii - vocație permanentă

Moștenind din timpuri străvechi 
darul de a-și cinta liniștea, munca și 
dragostea, locuitorii pămîntului ro
mânesc au preluat de la strămoși 
arta de a cinta din fluier și din nai, 
din bucium, din corn și din ceteră, 
făcind să înflorească cintecul și jocul 
în procesul muncii, ca și in cadrul 
vast al vieții. Dintotdeauna, pe pă- 
mintul străbun, muzica și-a îndepli
nit rostul de solie a păcii și apropie
rii între popoare, de înnobilare a 
simțirii, atestind că tracii Thamyris 
și Orfeu au învestit arta sonoră cu 
un înălțător mesaj, așa cum aduce 
mărturie, încă în secolul al IV-lea 
înaintea erei noastre, Theopompos in 
cartea a 46-a a Istoriilor sale : „Ge- 
ții trimit mesageri de pace ținind 
chitare in miini și cîntînd din aces
tea". Și tot din izvoarele antichității 
știm, prin scrierile lui Platon, că dis
cipolii lui Zamolxis obișnuiau să în
frângă răul nu cu tăișul săbiei, ci 
făcind apel la virtuțile cintecului. 
Istoria demonstrează cît de pre
zentă și de activă a fost muzica 
în viața oamenilor, in viața poporu
lui nostru, in marile epoci de luptă 
pentru eliberarea națională și so
cială. de împlinire a idealurilor pro
gresiste de viață materială și spiri
tuală.

Veritabil jurnal sonor al marilor 
momente din istoria existenței noas
tre, muzica este un arc peste timp 
care a vibrat neincctat și rezonează 
amplu in contemporaneitate. Multe 
dintre creațiile noastre muzicale, cul
te și populare, redau in chip emoțio
nant, convingător, luptele glorioase 
ale poporului nostru pentru apărarea 
ființei naționale, ale voievozilor cti
tori ai ideii de unire și neatirnare, 
ceasurile de împlinire din 1600 și 
1859, din 1.377 și 1918, din 1921 și 1944 
și inaltele năzuințe de azi. Astfel, 
credința in vocația artei sunetelor de 
a se identilica cu ființa naționala 
a poporului român iubitor de pace și 
prietenie a inspirat pe artiștii ano
nimi și pe muzicienii noștri de ge
niu. Asumindu-și ca o rațiune su
premă rolul de a milita, cum spunea 
George Enescu, „cu armele specifice" 
pentru propășirea socială și națională 
a poporului, pentru afirmarea liberă 
si pașnică a acestuia, exponenții șCo- 
lii muzicale românești au dat glas 
nobleței de simțire, idealurilor de 
viată, lirismului generos, aspirațiilor 
democratice și umaniste ce caracte
rizează firea noastră. Convins că 
„arta nu poate propăși acolo unde 
este ură și opresiune", că „sufletul 
omenesc nu se poate dărui decît in 
pace", Enescu pleda pentru triumful 
rațiunii, pentru o atitudine demnă, 
profund umană. Dacă în creații ca 
Rapsodia a II-a, inspirată din pagini 
vibrante ale istoriei naționale. Sim
fonia I, denumită „eroica enesciană", 
Preludiul la unison din Sulta I pen
tru orchestră, care esențializează li
rismul doinei ancestrale, sau Sonata

Frumusețea pămîntului românesc
„Dacă ar fi să-mi caut un nou 

drum în viață nu mi-aș alege al
tul decît cărarea și drumul arge- 
șean, al cărui fir l-aș găsi în su
fletul oamenilor de aici, in peisa
jul din jurul lor, care m-ar inspira 
încă o dată la fel ca prima dată 
cînd am descop'erit frumusețea su
fletului și pămîntului românesc..." 
Cuvintele pe care Rudolf Schwei- 
tzer-Cumpăna le rostea cu adincă 
convingere acum două decenii nu 
fac decît să accentueze una din 
coordonatele esențiale ale picturii 
românești — aceea a atașamentului 
față de glia străbună, față de tot 
ceea ce a dat mai valoros spiritua
litatea românească. Căci oricit de 
variată s-ar înfățișa eflorescenta 
formelor de manifestare artistică 
— și n-ar fi decit să ne gindim la 
numeroasele și amplele mani
festări de artă românească pe care 
le-a adăpostit numai in ultimul an 
Muzeul de artă a! Republicii So
cialiste România, ca și acelea care 
au avut loc în marile centre cultu
rale ale țării — un adevăr se im
pune cu necesitate : acela că afir
marea artistică este corolarul fi
resc al angajării estetice animate 
de simțul .responsabilității, de se
riozitatea unei elaborări fecunde, 
care a avut in vedere nu numai 
frumusețea exterioară a peisajului, 
ci și sensurile adinei ale viețuirii 
și permanenței noastre pe acest 
pămint. Creativitatea reală — și 
marile exemple ale picturii noas
tre au arătat-o întotdeauna — por
nind de la realitatea concretă a 
știut să reunească, în chip singular, 
deopotrivă, reflexele lumii obiec
tive și subiectivitatea creatorului. 
Iar dacă ar fi să ne referim doar 
la citeva din marile exemple ale 
picturii interbelice românești, la 
creațiile unor Tonitza, Ștefan Di- 
mitrescu, Dărăscu, Iser sau Ressu 
putem lesne observa că noblețea 
unei structurări superioare pe plan 
artistic a fost însoțită pe planul vi- 
zualității de această referință la 
peisajul românesc și implicit la 
figura oamenilor care-i dau viață. 
Sint lucrări care, oferite generos 
publicului pe sintezele marilor 
noastre muzee, se dovedesc în sta
re să afirme, acum și mereu, fap
tul că pictura contribuie prin mij
loacele-! specifice la împlinirea 
ființei umane, la perfecționarea și 
autoperfecționarea ei, la fixarea 
unei viziuni umaniste active, prin 
croații concepute ca forme de cu
noaștere a omului, deci, ca moda
lități specifice de căutare a ade
vărului.

în fața imensului caleidoscop al

a muzicii românești
a III-a pentru pian și vioară expri- 
mind „caracterul popular românesc-, 
Enescu redă ființa noastră in tot ce 
are ea mai profund și peren, dacă 
opera „Oedip" este o copleșitoare 
rostire a adevărului despre om față 
cu destinul, o lucrare cum este Sim
fonia a III-a simbolizează angajarea 
artistului in lupta contra războiului 
și pentru afirmarea păcii. Enescu 
transpune în această lucrare, inter
pretată in anul 1919, meditația gravă 
asupra evenimentelor generate de 
prima conflagrație mondială. Fuziu
nea corului cu orga și orchestra are 
aici un sens de apoteoză a păcii și 
înfrățirii între oameni similar cu cel 
pe care ii transmite finalul Simfo
nici a IX-a de Beethoven.

Prezentă în permanență și în con
știința creatorilor populari — așa 
cum o confirmă inspirate cîntece 
antirăzboinice din folclorul secolului 
XX — ideea păcii a generat semni
ficative pagini ale muzicii noastre 
contemporane. Amintim astfel Sim
fonia a XVI-a Triumful păcii de Di- 
mitrie Cuclin, Cvartetul pentru coar
de în do major dedicat păcii de Ion 
Dumitrescu, cantate și lieduri de 
Wilhelm Berger, Ștefan Niculescu, 
Carmen Petra-Basacopol. cantata 
Chipul păcii și opera „Pacea" după 
Aristofan de Aurel Stroe. cantata 
„Cîntec <le speranță" de Doru Po- 
povici, cantata Chemarea păcii de 
Nicolae Coman, cantata Cintecul 
păcii de Zeno Vancea. cantata „Că
tre pace" de Liana Alexandra, ora
toriile Sub soarele păcii de Hilda 
•ferea șl Canti per Europa de Theo
dor Grigoriu, un mare număr de cin- 
tece, creații simfonice și vocal-sim- 
fonice de Gheorghe Dumitrescu, Du
mitru Botez, Alexandru Pașcanu, 
Radu Paladi, Gheorghe Bazavan, 
Laurențiu Profeta, Irina Odăgescu, 
Sergiu Sarchizdv, Florin Comișel, 
Vasile Timiș, Marin Constantin, Io- 
van Miclea, Dan Buciu ș.a., dintre 
care unele au fost create și interpre
tate in vremea din urmă ca o ex
presie a participării muzicienilor la 
marea opțiune contemporană a po
porului nostru pentru apărarea păcii 
și stăvilirea, cursei, înarmărilor, pen- 
țru o .lume a dreptății, libertății si 
fericirii. Ele redau, in același timp, 
dragostea pentru partid, pentru pa
trie și pentru neînfricatul stegar al 
luptei pentru libertatea și pacea na
țiunii noastre și a lumii în
tregi, secretarul general al partidu
lui, președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Am evocat aceste citeva aspecte 
care legitimează rolul important al 
muzicii, efortul componistic și inter
pretativ de a contribui cu talent, 
înaltă măiestrie șl puternică origina
litate la îmbogățirea patrimoniului 
spiritual al omenirii, la afirmarea 
vocației pașnice, creatoare a națiunii 
noastre socialiste, a tezaurului ei 
spiritual. In anii socialismului, și în

naturii și vieții umane, pictura 
românească, acea pictură capabilă 
să ateste cu strălucire valorile spi
ritualității noastre, a primit, am 
spune osmotic, influența realită
ților românești. Expozițiile cu lu
crări de acest tip s-au dovedit și 
se dovedesc modalități ale unui 
important proces educativ. Organi
zate cu rigoare și respect pentru 
creația autentică, aceste expoziții 
iși mențin astfel un domeniu pro
priu de acțiune.

Citeva din cele mai recente ini
țiative ale Muzeului de artă al Re
publicii Socialiste România își 
demonstrează in acest sens pe de
plin eficiența la care ne refeream. 
Este vorba de organizarea in spațiul 
Galeriei naționale a unor expoziții 
retrospective deosebit de semnifi
cative pentru nivelul artei româ
nești. Ca de exemplu, ampla retros
pectivă reunind peste 200 de lucrări 
dintre cele mai reprezentative ale 
pictorului Rudolf Schweitzer-Cum- 
păna. Desenele și picturile acestui 
artist, care ar fi fost astăzi cente
nar, sint de natură să indice deo
potrivă destinul omului și creației 
sale. Dezvăluind interesante trasee 
alo călătoriilor pe care le-a între
prins in zona Argeșului natal, la 
Sibiu, în Muscel, la București sau 
Sighișoara, prin Salonic, Atena, 
Balcic, Veneția sau Paris, consem- 
nind figurile oamenilor pe care i-a 
îritîlnit, aceste lucrări precizează 
parcă o dată mai mult acordul in
tim intre biografia și opera acestui 
pictor. Detaliile deosebit de su
gestive desprinse din toate aceste 
călătorii nu pot fi insă separate de 
regimul de excepție conferit în
tregului. Căci mai presus de tbate, 
așa cum precizau cuvintele picto
rului, pe care le citam la Începutul 
acestor rînduri, a stat atașamen
tul față de pămîntul românesc. 
Picturile expuse, picturi ale unui 
adevărat maestru al artei româ
nești, sint tot atâtea popasuri 
bogate în frumusețea peisajului, 
popasuri a căror amintire se im
primă adine în memoria vizuală a 
privitorului. Locuri și oameni, clipe 
de meditație și de contemplație in 
preajma lor, măreția și demnitatea 
ancestrală a țăranilor in interpreta
rea lui Rudolf Schweitzer-Cum- 
păna sînt învestite cu o fabu
loasă încărcătură materială. Pic
torul a cutreierat ani de-a rân
dul ținuturile țării descoperind, cu 
ochiul veșnic avid de imagini ine
dite. aspecte care recompun un 
adevărat documentar al peisajului 
românesc, în ceea ce are el defi
nitoriu, caracterjstic. Atmosfera 

deosebi in perioada de după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, de cind 
in fruntea destinelor națiunii noastre 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
muzica — alături de celelalte dome
nii ale vieții spirituale — a devenit 
un bun al întregului popor, un fac
tor de edificare a conștiinței omului 
nou, o mesageră a unității în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral. Inspirîndu-se din minunatele 
fapte ale eroilor construcției socia
liste, din industrie și agricultură, 
din viața clocotitoare de pe șantie
rele patriei, din munca, izbinzile și 
aspirațiile contemporanilor, muzica 
românească răspunde cerințelor ac
tuale prin tot ce are mai reprezenta
tiv, mai profund și mai convingător, 
înfăptuind un permanent și fertil 
dialog cu masele iubitoare și creatoa
re de frumos, cu artiștii amatori, 
muzicienii profesioniști iși funda
mentează activitatea lor pe ideile 
mărețe ale timpului nostru, aflînd în 
contactul cu realitățile dinamice, 
înnoitoare ale patriei o chezășie a 
finalității actului creator, interpreta
tiv, educațional, de cercetare și gîn- 
dire teoretică muzicală. Aspect re
prezentativ al vieții spirituale a na
țiunii noastre socialiste, muzica reu
nește astăzi in România milioane și 
milioane de oameni intr-un crez co
mun, patriotic și umanist, intr-un e- 
fort unic de ridicare pe trepte supe
rioare a culturii și civilizației pe pă- 
mintul străbun. Dimensiunile fără 
precedent, de ordin cantitativ șl ca
litativ, pe care muzica le înregistrea
ză în cadrul Festivalului național 
„Cintarea României", vastă stimula
re a creativității națiunii noastre so
cialiste, inițiată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, președintele ță
rii, sînt o expresie elocven
tă a ascensiunii valorilor artei 
sunetelor din Republica Socialistă 
România. Generată de sentimente 
nobile, avintate, de o atitudine mi
litantă, înnoitoare, muzica are ca
pacitatea de influențare a conștiinței, 
reflectînd cu mijloace proprii, dș 
rezonantă universală, momente subli
me ale epocii dfa liiptâ pentru liber
tate națională și progres social, ima
gini înălțătoare ale demersului tjM»- 
triotic. eroismul, vocația muncii con
structive, dragostea de pace care che- 
zășuiesc propășirea societății ome
nești. De la cintecul simplu care ne 
însoțește viața, existența cotidiană 
pină Ia genurile complexe, creația 
noastră muzicală redă în cele mai 
profunde nuanțe dialectica gîndirii 
și sensibilității omenești, angajarea 
plenară în slujba realizării idealuri
lor privind păstrarea și îmbogățirea 
valorilor civilizației materiale și spi
rituale, umanizarea universului pe 
care îl cucerește omul epocii con
temporane.
Prof. univ. Nicolae CAL1NO1U 

care le reunește în pofida varietă
ții tematice este deosebit de omo
genă. de particulară. Le unifică 
aceeași bucurie a culorii sonore, 
vii, puse in straturi groase, mode
late parcă de mina pictorului afla
tă într-o permanentă, rapidă căuta
re a unor efecte precise, directe. 
Multe dintre lucrări pun în evi
dență capacitatea acestui creator de 
a descoperi forța și valoarea senti
mentului omenesc, de a conferi 
portretului un loc bine definit în 
pictura noastră. Generozitatea aces
tei teme este de altfel amplu dove
dită în numeroasele portrete de ță
rani sau in expresivul portret al lui 
Nicolae Iorga, surprins in mai 
multe ipostaze și conținind atit 
calități artistice, cit și valori etice 
și spirituale. Ele confirmă cuvin
tele aceluiași Nicolae Iorga care, 
în 1921, scria, referindu-se la crea
ția lui Schweitzer-Cumpăna : „E 
un zbucium în acest suflet cu totul 
original, capabil de opere mari, un 
zbucium onest și fecund. Nimic 
din ce face nu e ca la alții, dar nu 
pentru că o voiește, ci pentru că e 
o necesitate absolută a sufletului 
său. [...] De la acest pictor pu
tem aștepta o nouă formulă a 
realităților pămîntului nostru".

Artist al unei evoluții ferme, 
Schweitzer-Cumpăna și-a întemeiat 
pictura pe o construcție solidă, dind 
Ia iveală o artă sobră și concisă 
care a respins deopotrivă gestul 
emfatic și sentimentalismul. Nici 
un fel de chin al stilului, nici o 
fugă după metaforă nu se desprin
de din aceste lucrări, ci doar o 
explozie reverberată de spontanei
tăți. fără insă a lăsa vreo clipă 
impresia de improvizație.

Siguranța și cursivitatea liniei 
dezvăluie privitorului. în același 
artist, un desenator de excepție. 
Raportarea evocatoare a negrului 
Ia albul suportului de hirtie, valo
rile rafinate, atit de intens su
gestive ale liniilor, pun in valoare 
calități de fin analist in abordarea 
unei arii tematice apropiate pictu
rii sale. Desenele, ca și acuarelele 
sau pastelurile i-au oferit mij
loace de notare rapidă a impresii
lor furnizate de natură. Marea tra
diție a colorismului românesc, ca 
și aceea a desenului clasic sint 
bine puse în valoare de actuala 
retrospectivă, capabilă in ansam
blul ei să confirme credința ge
neroasă în menirea integratoare, 
din punct de vedere social, a pictu
rii sau graficii românești.

Marina PREUTU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
Consiliului Prezidențial și Guvernului Republicii Populare Ungare, al 
poporului ungar și al nostru personal, vă exprimăm mulțumiri pentru feli
citările șl bunele urări transmise cu ocazia Zilei naționale a patriei 
noastre.

Dorim. în continuare, prin eforturi comune, să dezvoltăm relațiile mul
tilaterale dintre țările noastre, pe baza principiilor marxism-leninismului șl 
solidarității internaționale, contribuind prin aceasta la întărirea prieteniei 
dintre poporul ungar și poporul român. O bună bază în acest sens o con
stituie realizarea obiectivelor comune cuprinse în documentele convenite 
împreună.

Urăm poporului României noi succese în construcția societății socialiste.
JÂNOS KÂDÂR

Secretar general
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare
GYORGY LÂZÂR

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare

Vă informăm despre

Pasajul subteran Lujerului din Capitală

Cronica zilei

în ultimii ani s-a transformat 
radical și cartierul Crîngași, dobin- 
dind verticalitate, înfățișare și 
funcționalități moderne, inscriin- 
du-se în rîndul celor mai reprezen
tative ansambluri arhitectonice 
bucureștene. Evoluția sa este ur
marea firească a unui șir de neîn
trerupte prefaceri urbanistice pe
trecute in vecinătate : deschiderea 
arterei de circulație Turda, flanca
tă de blocuri de locuințe, conti
nuată cu pasajul denivelat Grant, 
cu lucrările de amenajare a Lacu
lui Morii și riului Dîmbovița. în 
noua geografie a orașului a. apă
rut, de curind, noua șosea Ciu
rel, prevăzută cu linie de tram
vai, ce asigură relația de transport 
din cartierul Crîngași pină la bu
levardul Uverturii. Planurile de 
sistematizare prevăd și moderniza
rea acestui bulevard, care va fi lăr
git la două benzi de circulație pe 
fiecare sens.

în momentul de față, la intersec
ția Ciurel — Armata Poporului se 
construiește un pasaj inferior, com
ponentă indispensabilă a sistemu
lui de circulație din acest punct 
nodal unde se intersectează artere 
de importanță majoră în traficul 
urban. El va deschide un traseu 
subteran, fără semafoare și stațio
nări, spre strada Lujerului, asigu- 
rind în același timp, la suprafață, 
o circulație fluentă pe direcția bu
levardelor Armata Poporului — 
Păcii spre Pitești.

— Construcția pasajului Inferior 
Lujerului a solicitat din partea 
proiectanților — Institutul de 
Proiectări Căi Ferate și Institutul 
„Proiect-București“ in calitate de 
proiectant general — soluții unice 
pentru rezolvarea complicatelor 
probleme create de această inter
secție de mare trafic, cu numeroa
se blocuri de locuințe și vaste re
țele edilitare — 
proiect Radu 
cele mai dificile 
tuie eliberarea 
devierea instalațiilor și a multiple-

ne spunea șeful de 
Tomescu. Una din 
probleme o consti- 

amplasamentului.

PE TEME DE AUTOAPROVIZIONARE

PROBLEMELE DEZVOLTĂRII ZOOTEHNIEI '
permanent în atenția consiliilor populare

în cadrul acțiunii de autoaprovi- 
zionare, una din importantele sarcini 
ce revin consiliilor populare este 
îngrijirea pășunilor naturale. în a- 
ceastă lună, cînd pe pajiști tebuie 
să se execute cel mai mare volum 
de lucrări in comparație cu oricare 
-perioadă a anului, este absolut ne
cesară participarea largă a cetățeni
lor la întreținerea și fertilizarea 
izlazurilor. De altfțl, potrivit unei 
vechi și frumoase tradiții a satului 
românesc, participarea locuitorilor, 
cu mic cu mare, la aceste lucrări 
este considerată unul dintre însem
nele primăverii. Dar, firește, primul 
gospodar al izlazului este consiliul 
popular — învestit *cu  îndatorirea și 
răspunderea de a asigura respecta
rea riguroasă a prevederilor legale 
referitoare la fertilizarea și amelio
rarea pajiștilor comunale, repartiza
rea acestora pe fiecare localitate in 
raport cu numărul de animale și 
contractele încheiate cu statul, va
lorificarea deplină a acestei mari 
avuții fiind o problemă de cel mai 
larg interes cetățenesc.

Jocuitorilor de munte, finul din 
clăile lăsate pe finețe este consu
mat pe loc, fertilizîndu-se astfel su
prafețe insemnate prin „tirlirea de 
iarnă" cu cele șase mii de oi și cu 
o parte din taurine. Am vizitat cîteva 
„odăi" (cu grajduri, saivane și în
căperi pentru oameni dotate cu 
strictul necesar, din care, de regulă, 
nu lipsește radioul cu tranzistori) am
plasate în locuri mai adăpostite, 
unde se află și clăile de fin. Pa 
finețele țăranilor din Brăduleț sint 
cîteva sute de asemenea „odăi". 
Prin tirlirea de vară și prin cea de 
iarnă au fost fertilizate 600 hec
tare de pășuni și finețe. Pe aceste 
suprafețe au reapărut trifoiul și alte 
ierburi valoroase. Am insistat mai 
mult asupra fertilizării naturale pen
tru că ea este la indemîna fiecărui 
sătean din zonele colinare sau mon
tane. dar și fiindcă are un efect 
pozitiv de durată asupra calității 
covorului de iarbă și a producției 
animalelor.

Cetățenii participă 
ceea ce ei înșiși au 
nările cetățenești : curățirea și în
treținerea pajiștilor pe 2 400 hecta
re. repararea celor opt saivane, su- 
praînsămințarea pășunilor, imprăș- 
tierea manuală a îngrășămintelor 
chimice și transportarea acestora cu 
atelajele — acolo unde nu ajung 
mijloacele mecanice. între „cetățe- 
nii-exemplu“, cum le zice primarul, 
se disting Ion Gh. Bordici și Andrei 
Enache, care cresc cite șaizeci de 
oi, Benone Munteanu și Ion Burnei, 
care cresc cite 45 de oi și sint con- 
tractanți cu statul.

Tradiție și experiență, plus Ini
țiativă și spirit gospodăresc. Vestiți 
oieri, cetățenii comunei Corbi, care 
dețin 17 000 ovine, ameliorează pă
șunile prin mai toate metodele cu
noscute de el din moșl-strămoșl, cit

Experiența județului Argeș, care 
dispune de un bogat fond zoopasto- 
ral, reprezentat de 137 000 hectare 
de pajiști, confirmă intru totul aces
te orientări. Să menționăm că, in 
multe localități — intre care Albești 
de Argeș, Izvoru, Căteasca, Bu- 
zoiești și altele — cetățenii au și 
efectuat cea mai mare parte a lu
crărilor de fertilizare și întreținere 
stabilite.

în programul de îmbunătățire a 
pășunilor — pus in dezbaterea adu
nărilor cetățenești de la sate și a- 
probat în sesiuni ale consiliilor 
populare — se prevede fertilizarea 
a 108 000 hectare, suprainsămînțarea 
cu semințe de ierburi valoroase (le
guminoase și graminee) a cel puțin 
30 000 hectare, la care se adaugă 
ample lucrări de combatere a ero
ziunii, desecare, defrișare de mă- 
răcinișuri și de arboret nefolositor. 
Lucrările se execută de către în
treprinderea de specialitate și prin 
contribuția în muncă a cetățenilor.

- model de bună or- 
gospodărire. Locuito- 
Brăduleț au hotărît 
obștească să presteze 

zile lucru cu brațele

Pășunile - 
ganizare și 
rii comunei 
in adunarea 
peste 5 300 
șl 336 zile cu atelajele pentru exe
cutarea unor importante lucrări de 
interes obștesc privind ameliorarea 
pășunilor, îndiguirea unei porțiuni 
pe riul Vilsan (spre a feri de inun
dații peste două sute de hectare), a- 
menajarea unor poduri și podețe, 
întreținerea și repararea căilor de 
acces intre satele comunei și zonele 
de pajiști naturale. Una dintre tra
dițiile respectate de cetățenii comu
nei : cel ce are animale învoite la 
păscut transportă cite o căruță de 
gunoi de grajd pe izlaz și o căruță 
de piatră sau balast pentru între
ținerea drumurilor ce duc Ia finețe, 
Ia stine și tabere de vară pe pășune.

Urmărind ca fiecare pășune să de
vină un model de bună organizare 
și gospodărire, consiliul popular din 
această comună de munte necoope-

Edilitare și Drumuri
trei întreprinderi de 

au început lucrările la

lor utilități subterane din inter
secție.

Figurate pe un plan detaliat, a- 
cestea reprezintă o țesătură foarte 
deasă de conducte, canale și ca
bluri care trebuie înlocuite, redi- 
mensionate, reorientate și ordona
te. Prin grija municipalității, au 
fost organizate comandamente ale 
tuturor unităților posesoare, stabi- 
lindu-se pe bază de grafice, eșalo
nat, etapele pentru fiecare lucrare, 
în așa fel incit, în măsura posibi
lului, să nu fie stînjenite execuția 
pasajului și nici populația din zonă. 
Răspunzătoare de această lucrare 
este întreprinderea Antrepjriză de 
Construcții 
București.

Simultan, 
specialitate 
pasaj.

— Activitatea noastră se desfă
șoară între blocuri de locuințe și 
pe artere care nu pot fi total de
zafectate, într-o zonă cu traseu de 
metrou în adincime și linie ferată 
la suprafață — sublinia adjunctul 
șefului de brigadă al Centralei An
trepriză de Construcții Căi Ferate, 
Pândele Pirvu. Am început cu exe
cuția pereților mulați în zona bu
levardului Uverturii, realizind, pe 
ambele laturi ale viitorului pasaj, 
săpături profunde pînă la 14—18 
metri, pe care le-am betonat sub 
protecția noroiului bentonitic auto- 
intăritor. între acești pereți am 
realizat pină acum mai mult de ju
mătate din volumul de excavații, 
pentru a putea amenaja rampa de 
coborîre-urcare și deschiderea tu
nelului. în zona liniilor de metrou 
executăm coloane forate. Pe ele 
vom sprijini un planșeu care va 
sluji drept infrastructură pentru 
carosabilul pasajului. Astfel, circu
lația prin pasaj nu va afecta cu 
nimic metroul de dedesubt. în in
tersecție se va realiza un planșeu 
de-a latul bulevardelor Armata Po
porului — Păcii, care va rămîne 
un panou definitiv. Deasupra vom 
devia o seric de rețele edilitare. La 
adăpostul panoului se vor face, ca 

rativizată colaborează strins cu spe
cialiștii. Primarul Ion Zevedei, 
împreună cu inginerul Ion Geor
gescu, șeful fermei de îmbunătățire 
a pajiștilor de pe masivul Cernat au 
arătat cetățenilor că o parte din 
lucrările ce urmau să fie executate 
cu mijloace mecanice se pot face de 
către populație in cadrul contribu
ției în muncă. Fondurile astfel eco
nomisite sint utilizate pentru pro
curarea de materiale. îndeosebi în
grășăminte chimice. în vederea ex
tinderii suprafețelor fertilizate.

Tot în scopul creșterii producției 
de masă verde se folosește fertili
zarea naturală — care înseamnă nu 
transporturi costisitoare de îngră
șăminte, ci aplicarea tirlirii, adică 
mutarea periodică (la citeva zile) a 
locului de odihnă al animalelor, pe 
tot parcursul sezonului de pășunat. 
Și, potrivit unor vechi practici ale

însemnări din 
județul Argeș

la realizarea a 
hotărît în adu-

Tovarășul Ion Dincă. prim vice- 
prim-ministru al guvernului, a pri
mit luni pe A. S. Sîsțov, ministrul 
industriei aeronautice al U.R.S.S., 
aflat intr-o vizită în țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate raporturile de prietenie si largă 
colaborare statornicite între țările și 
popoarele noastre, raporturi care cu
nosc o continuă dezvoltare ne mul
tiple planuri. în spiritul înțelegeri
lor convenite intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si tovarășul Mihail Gorbaciov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Au fost examinate unele aspecte 
ale relațiilor economice româno-so- 
vietice. modalitățile și căile concrete 
pentru extinderea si diversificarea 
lor în viitor. îndeosebi în domeniul 
industriei aeronautice.

La primire a participat Marin Ne- 
delcu. ministrul industriei construc
țiilor de mașini.

★
Luni au avut Ioc la București con

vorbiri între ministrul comerțului

Alexandru Mo-

citeva date de re- 
Pasajul Lujerului, 

se va face în 
bulevardului

și pe Magheru, excavații pentru tu
nelul pasajului, fără să perturbăm 
circulația de la suprafață.

Aflăm de la lucrătorii Antrepri
zei de drumuri și poduri Brașov, 
care au de construit circa 200 me
tri din zona centrală acoperită a 
pasajului, că au trecut la exca
vații în tranșee deschise. Totodată, 
cei de la Antrepriza de poduri 
București au trecut la execuția 
fundației viitorului pod de cale fe
rată ce va supratraversa pasajul. 
Tot lor le revine construcția zonei 
dinspre rampa 
ghioroș.

Să avansăm și 
ferință despre 
Coborîrea în tunel 
dreptul intersecției 
Uverturii cu șoseaua Ciurel. Par
tea acoperită va subtraversa arte
ra Armata Poporului — Păcii, în- 
cepînd din punctul unde aceasta 
se intersectează cu strada Fabricii, 
va continua pe sub strada Luje
rului, depășind calea ferată. Din
colo de linia feroviară, pasajul va 
continua descoperit pină in apro
pierea intersecției cu arterele Emil 
Bodnaraș și Alexandru Moghioroș. 
Lungimea totală a pasajului deni
velat va fi de aproape 800 metri, 
din care mai mult 
revin 
metri, 
benzi 
dublă 
legături rapide între cartierul Crîn- 
gași cu marea sa zonă de agre
ment și cartierele Militari și Dru
mul Taberei. O dată cu acesta, se 
va rezolva și problema căii ferate, 
eliminindu-se actuala trecere de 
nivel. Pe o anumită lungime, tra
seul feroviar Cotroceni — Semănă
toarea va trece printr-un tunel, 
prevăzut să se construiască para
lel cu pasajul, și va ieși la supra
față in apropierea platformei în
treprinderii de mașini agricole.

Simpla trecere în revistă a mi
siunii tuturor factorilor implicați 
în realizarea pasajului vorbește de 
Ia sine despre amploarea, comple
xitatea 
biectiv

de jumătate 
tunelului, iar lățimea, de 24 
este suficientă pentru două 
de circulație pe sens si linie 
de tramvai. Pasajul va crea

și importanta acestui o- 
edilitar, windit să asigure 

frică un traseu 
treaga circulație 
nală. feroviară — dint--un solici
tat perimetru al Capitalei.

fluent neutru în-
— rutieră. pteto-

Gabriela

și prin aplicarea tehnologiilor indi
cate de specialiști. „Vara — ne spu
ne primarul Constantin Zamfirescu 
— pășunile apar ca imense table de 
șah ce delimitează porțiunile ferti
lizate prin tirlire cu oile ori supra- 
însămînțate cu semințe de ierburi. 
Această ultimă lucrare se face în 
cursul iernii pe porțiunile de finețe 
stabilite din anul precedent. Cum ? 
în modul cel mai simplu, gospodă
rește : finul de bună calitate se a- 
șază în mici grămăjoare, avînd și 
altă destinație in afară de aceea de 
a hrăni oile; pe locul unde se scu
tură semințele se înmulțesc ierbu
rile valoroase. O sută de hectare 
s-au însămînțat și suprainsămințat 
cu trifoi, lucernă și ierburi perene 
selecționate".

Amenajarea pășunilor mai înde
părtate de localități, în zonele coli
nare și montane, implică o bună 
conlucrare .și corelare a acțiunilor 
organizate de consiliile populare și 
întreprinderea de îmbunătățire a pa
jiștilor. Un bun exemplu în acest 
sens se găsește în masivul Cernat 
(cu peste patru mii hectare de pă
șuni alpine), unde s-au amenajat 
36 km drumuri de acces, zece sai
vane, zece stini și o cabană pentru 
cei ce aplică lucrările ameliorative. 
Pe aceste pășuni, unde altădată 
erau doar cîteva stine, în acest an 
vor pășuna 18 000 ovine și o mie de 
taurine ale țăranilor din Nucșoara, 
Corbi, Domnești, Mălureni, Mușă- 
tești, Brăduleț, cit și din cooperati
vele agricole Broșteni, Tițești ș.a.

Cind experiența bună se oprește 
la marginea satului. Gospodări
rea pajiștilor mai Îndepărtate nu 
este peste tot în atenția con
siliilor populare. Unii primari nu 
cunosc ori se fac că n-au auzit de 
„experimentul montan" de la Cer
nat, „păstorind" oile doar pe lingă 
sat, unde consumă iarba destinată 
vacilor, lamentindu-se apoi că, din 
cauza secetei ori a ploilor, s-a 
împuținat finul. Așa se fac, și pe 
urmă greu se mai desfac, nodurile 
încîlcite ale problemei pășunatului 
în comuna Coșești — și nu numai 
aici. După ce au fost defrișate de 
mărăcinișuri 25 hectare, fertilizate 
și supraînsămînțate de către lucră
torii întreprinderii de îmbunătățire a 
pajiștilor, o parte din pășunea afla
tă in curs de înierbare a fost folo
sită abuziv. „N-avem pășune, sintem 
nevoiți să supraîncărcăm izlazul", 
or... 1 500 oi duse la munte au fost 
coborite la vale după numai citeva 
săptămini pentru că ciobanii nu 
pricepeau „regulile muntelui". Pe 
acest „munte bun", sus la Plăișor, 
au venit ciobani din alte părți, iar 
cei din Coșești au rămas să „pă
zească"... vatra satului.

Realitatea arată că în 
Argeș, și nu numai aici, 
țiile favorabile dezvoltării
niei, experiența valoroasă existentă 
pot și trebuie să fie mai bine puse 
în valoare.

județul 
condi- 

zooteh-

C. BORDEIANU 

exterior si cooperării economice in
ternaționale, Ilie Văduva, si minis
trul dezvoltării economice din Re
publica 
Merino 
în tara 
bunele 
două țări și posibilitățile dezvoltării, 
în continuare, a colaborării si coope
rării economice în domenii de interes 
comun, ale extinderii și diversifică
rii schimburilor reciproce de măr
furi.

Cei doi miniștri au semnat Acor
dul comercial între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Columbia.

(Agerpres)

Columbia. Miguel Alfonso 
Gordillo, aflat intr-o vizită 
noastră. Au fost reliefate 
relații existente intre cele

Ore fierbinți 
printre 

constructorii
elicelor navale

(Urmare din pag. I)
totul". Sint intr-adevăr și riscuri. 
Ele survin, după cum am aflat, și 
din cantitatea mare de metal nefe- 
ros incandescent (40 tone), depind și 
de funcționarea macaralelor, dar de 
cele mai multe ori, evident, depind 
de oameni, de deciziile lor, de acțiu
nile lor.

...Ora 17,00. Temperatura in cuptor 
ajunge la aproape 1 200 grade Cel
sius. Teodor Dumbravă și Ștefan Da
rabană, în cabinele de comandă ale 
celor două macarale de 50 tone-for- 
ță, intră în acțiune. într-un timp 
scurt, cele 40 de tone de metal nefe- 
ros incandescent pătrund în forma 
elicei. Totul a mers strună.

Tinărul, dar de pe acum experi
mentatul șef de secție Gabriel Ene, 
abia in aceste momente de firească 
relaxare, ne dezvăluie un secret : 
„Am avut emoții și pentru că a fost 
prima turnare cu acest uriaș cuptor 
cu inducție, de cînd, aici, in secție, 
cu forțe proprii, l-am supus Ia com
plicate operațiuni de stampare și 
sinterizare, asigurind astfel o nouă 
căptușeală specială pereților săi in
teriori. Dacă nu reușeam această 
operație, nu mai avea loc nici tur
narea de astăzi".

...Ora 17,30. în formă metalul pier
de din temperatură și luminozitate șl 
prinde contur de elice. în hală se 
adună o mulțime de privitori. Sînt 
oameni din fabrică veniți să asiste la 
eveniment, ceea ce constituie o do
vadă în plus că turnarea unei elice 
reprezintă un moment deosebit, o 
adevărată probă de competență și 
dăruire în muncă. O probă care în 
primul trimestru al anului in curs 
s-a repetat de zeci și zeci de ori, 
turnindu-se și făurindu-se, în acest 
răstimp, elice mici, mari și mijlocii, 
de la o jumătate de metru in diame
tru pînă la șapte metri.

— în curind vom turna alte elice, 
de dimensiuni sporite, a ținut să 
precizeze directorul fabricii. Pot să 
vă spun că la această oră sintem 
pregătiți să turnăm și o elice pentru 
navele de cel mai mare tonaj, care 
urmează să prindă contur ca urmare 
a sarcinii trasate constructorilor de 
nave de secretatul generat al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 21 aprilie, ora 20 — 24 
aprilie, ora 20. In (ară : Vremea va fi 
schimbătoare in regiunile din jumă
tatea de nord a țării și predominant 
frumoasă in celelalte zone. Cerul va fi 
variabil, cu innorări mai accentuate !n 
Crisana, Maramureș. Transilvania și 
Moldova, unde, mai ales în prima zi, 
vor cădea ploi locale ce vor avea și 
caracter de aversă. tn celelalte re
giuni, ploile vor fi Izolate. La munte, 
precipitațiile vor fi șl sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vintul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
trecătoare la munte șl Izolat In estul 
țării, din sectorul nord-vestic. Tempe
raturile minime vor oscila intre 2 și 12 
grade, iar maximele între 13 șl 23 ds 
grade. Izolat mal ridicate in sudul tâ
rli. tn București : Vremea va fi predo
minant frumoasă. Cerul va fi variabil, 
în prima parte a Intervalului va ploua. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 4 și 8 grade, iar maximele intre 
18 șl 21 grade.

BOX: Mai multă grijă pentru evoluția 
pugiliștilor noștri fruntași

Cu privire Ia turneul internațional 
pentru „Centura de aur-* încheiat 
duminică dimineața la București, in 
fața unei asistențe de aproximativ 
6 000 de spectatori, vom repeta cî
teva păreri care au fost sorise des
pre el și în anii trecuți. Turneul 
bucureștean continuă să aibă un 
prestigiu stabil in lumea boxului 
internațional — oeea ce determină 
și participarea unor delegații cu- 
prinzind sportivi foarte valoroși, 
cum sint cele ale Cubei — repre
zentând boxul american, R.P.D. Co
reene — pe cel asiatic, U.R.S.S., 
Bulgaria și altele — pe cel din zona 
continentului european. Să adăugăm 
de asemenea că organizatorii români, 
Federația română de box în primul 
rînd, ajutată substanțial de un larg 
activ de colaboratori obștești, au 
asigurat turneului condiții materiale 
propice succesului de public.

Să trecem insă la partea tehnică 
legată de comportarea pugiliștilor 
noștri fruntași, unde lucrurile nu 
pot fi prezentate în culori plăcute, 
mai ales cu referire la cîțiva boxeri 
din lotul reprezentativ. De fapt, in 
acest an preolimpic, la nivel de 
reprezentare a culorilor noastre la 
mari competiții, există două obiec
tive prioritare. întii, o participare 
demnă și rezultativă la campiona
tele europene ale seniorilor (luna 
mai, Torino — Italia), deci un 
obiectiv foarte apropiat ; în al doi
lea rind, obținerea unor performan
țe la campionatele mondiale de ju
niori (iulie. Havana — Cuba). Con
dițiilor previzibil dificile ale turneu
lui mondial de juniori li se dato
rează și neînscrierea la „Centura de 
aur“ a unor tineri foarte talentați, 
ca Francisc Vaștag. Mihai Leu, 
Nicolae Aliuță și alții ; după opi
nia noastră, ei ar fi putut face față 
recentului turneu bucureștean, to
tuși, suprasolicitarea lor fizică și 
psihică ar fi fost prea mare, pri- 
mejduindu-se atingerea obiectivului 
principal. Poate că astfel ar fi tre-

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUIJ
Simbolurile muncii, simbolurile vieții

res- 
pir- 
Lă- 
căl- 
au-

Te întâmpină, de Ia cei dintâi pași 
făcuți pe aeroport, un adevărat in
cendiu solar. Un fel de jăratec 
imens usucă aerul, văzduhul întreg 
și-l încinge, incit atunci cind 
piri ai impresia că dogoarea îți 
jelește plăminii, pe dinăuntru, 
sasem și acasă, la București, o 
dură caniculară, doar eram în 
gust, o lună soră bună cu „luna 
Iui Cuptor", insă ceea ce te asal
tează aici nu poate fi numit nici 
caniculă, nici cuptor. Instantaneu, 
ridici privirile către cer. gestul re
flex, obișnuit ca, pe o asemenea 
vreme, să cauți întotdeauna deasu
pra capului semnele ploii binefăcă
toare. După gestul ăsta, pesemne, 
ne-am lăsat și descoperiți de gazde, 
care se îndreaptă deja spre noi, cu 
zîmbete ospitalier-încurajatoare. 
,,La noi soarele strălucește tot așa 
vreme de trei sute de zile dintr-un 
an“, ne spun gazdele. Cu alte cu
vinte, traducem remarca, puține 
speranțe să cadă vreo picătură de 
ploaie în zilele următoare. „Cînd 
plouă, ni se confirmă, de parcă ni 
s-ar citi gindurile, nu veți vedea 
oameni grăbindu-se, adăpostin- 
du-se, deschizind umbrele. Dimpo
trivă, mulți dintre ei își încetinesc 
pașii și-și inalță fruntea, ca să pri
mească in plină față picăturile de 
ploaie. Iar dacă plouă cumva în 
timpul verii, zicem noi, înseamnă 
că ne-au călcat pragul niște prie
teni buni, cu inima și sufletul des
chise".

Avea să fie cea dinții cunoștința 
cu Așhabadul. capitala Turkmeniei 
sovietice ; republica cea mai înso
rită și cea mai meridională a Uni
unii Sovietice, cum o prezintă, și 
pe bună dreptate, pliantele turisti
ce. Mai Înainte de a-i cunoaște 
locurile, mai înainte de a-i vedea 
oamenii, unei țări ii cunoști întot
deauna clima. Dar ar fi prea puțin, 
incomparabil de puțin dacă te-ai 
opri aici. După așezarea geo
grafică și după privilegiul de a ve
dea soarele nouă sau zece luni din
tr-un an, ar însemna că pe aceste 
locuri domnesc o exuberanță neîn
treruptă, o veselie și o lipsă de griji 
dezlănțuite intr-o continuă sărbă
toare. N-ar fi întru totul inexactă 
imaginea, dar ar fi, totodată, de
parte de a se dovedi completă. 
N-ar arăta decit o singură fațetă, 
și nu cea mai profundă ; or. exis
tența unui popor, a unei țâri este 
compusă firesc, inevitabil, dintr-un 
ansamblu de fațete, șlefuite înde
lung intr-un angrenaj armonios. 
Pentru aceasta este necesar răga
zul de a descifra și laturile mai 
subtile, situate dincolo de granița 
primelor impresii. Unul din adevă
rurile ce ni s-au dezvăluit insis
tent a fost acela că, dedesubtul 
imaginilor multicolore, în perime
trul aceluiași peisaj pitoresc se 
desfășoară de fapt o luptă, neisto
vită, aspră, adeseori dură ; o luptă 
pe tcare omul o poartă chiar cu 
inospitaliera natură ce-1 împresoa
ră din toate părțile.

Ceva mai târziu, din mașină, 
aveam să facem a doua cunoștință 
cu orașul. O cunoștință fugară, 
„din mers", alunecind pe străzi și 
pe lingă clădiri cărora mai tirziu 
le vom da nume, după ce ne vor 
fi, mai întii, prezentate. Dar o pri
mă impresie, fie și „din mers", 
este de multe ori suficientă pentru 
a da naștere la impresii durabile, 
pe care următoarele nu fac decit 
să le consolideze. Trecem, așadar, 
pe lingă clădiri și monumente, 
teatrul, sau biblioteca, monumentul 
lui Lenin, hotelul unde noi înșine 
vom locui, după cum se intrec să ni 
le prezinte gazdele noastre, și fi
rește că, deocamdată, nici edificiile, 
nici arterele nu ne sint incă fami
liare, dar este de ajuns că le ve
dem ca să ne insufle senzația de 
stabilitate, de soliditate. O certitu
dine, incă una, ce se adaugă lingă 
celelalte, deja destule, dacă le ra
portăm la timpul extrem de scurt 
de cind am pășit in această țară. 
Pentru ca deodată, cu brutalitate a- 
proape, peste confortul certitudini
lor noastre să se prăbușească o 
veste, și ea lapidar transmisă, cu 
tonul informativ al comunicărilor 
anterioare : „în 1948 am trecut 
printr-un cutremur foarte puternic. 
Orașul a fost distrus aproape in in- 

care au
cel mai 
de su-

buit judeoate faptele și cu privire 
Ia unii dintre titularii lotului re
prezentativ de seniori, 
participat în ultimele Tuni la citeva 
turnee dificile. Exemplul 
concludent, pe de o parte, 
prasolicitare, pe de alta, de refa
cere insuficientă după eforturi in
tense fizice și psihice ni l-a oferit 
M. Tudoriu, tinăr pugilist talentat 
— fost campion mondial la juniori 
în 1985 și campion național in 1986 
la seniori — care a ciștigat strălucit 
turnee de renume („Stranjata" 
Sofia și cel de la Veneția), invin- 
gind în ambele cazuri adversari pu
ternici. Dar pentru că refacerea 
lui după aceste eforturi Încununate 
de succes nu s-a efectuat cu cea 
mai mare grijă, Tudoriu s-a pre
zentat, pe ringul din București, 
marcat de oboseală și și-a dezilu
zionat susținătorii.

E drept că antrenorii Calistrat 
Cuțov și Alee Năstac sint de puțin 
timp la conducerea tehnică a lotu
lui de seniori, totuși, felul necores
punzător în care s-au prezentat 
boxerii din lot la „Centura de aur" 
nu poate fi acceptat. Rînd pe rind, 
nu numai Tudoriu, oi și Gogol, 
Drișcu, Gavrilă și Damian au deza
măgit publicul, unii fiind învinși 
chiar înainte de limită. Toți aceștia 
sint tineri născuți în 1967, deci au 
cite 20 ani ; toți au trecut prin 
focul campionatelor mondiale de 
juniori, în general cu rezultate 
bune ; toți trebuie tratați cu ma
ximă atenție în procesul de pre
gătire și refacere a forțelor.

Și la cluburi s-au înregistrat 
unele defecțiuni — Morea. V. Florian, 
Lugigan, Gh. Preda, de exemplu. 
Totuși, cluburile, mai ales Steaua 
și Dinamo, au obținut și succese la 
„Centura de aur", prin D. Măeran, 
V. Mihăilă, respectiv, D. Dumitres
cu și A. Amzer. O realizare deo
sebită a clubului Steaua este rea
ducerea lui Măeran la performanța 

tregime. Puține clădiri au mai ră
mas in picioare". „Cum. întrebăm 
noi, sau facem numai gesturi de 
uimire, adică toate astea nici 
nu existau în 1948 ? în urmă cu 
nici patruzeci de ani ?“ Ni se con
firmă : nu, nu existau. Multe din 
cele ce vedem acum nu erau incă 
ridicate atunci. în schimb, astăzi 
există. Și, ceea ce este și mai im
portant, există ca și cum ar fi de 
cînd lumea. Din clipa aceea trecem, 
în continuare, cu alți ochi în re
vistă peisajul urban ce se perindă 
pe dinaintea noastră. Pur și simplu 
vedem sub un alt unghi blocurile 
de numai trei și patru etaje pru
dent înșiruite, pe orizontală, de-a 
lungul trotuarelor, ca și pe cele de 
zece etaje, care răsar și ele, din 
cînd in cind, ca și cum s-ar cățăra 
pe umerii celor din jur. Ni se po
vestește și de un nou hotel, care 
urmează să aibă, totuși, 25 de etaje 
și il vedem, aievea, și pe acesta, 
pentru simplul motiv că toate ce
lelalte există deja,, numai că și de 
data asta cu alți ochi. Și astfel se 
adaugă admirației turistice, privirii 
poetic îneîntate de priveliști, și res
pectul datorat unei trude în cel mai 
dur înțeles al cuvîntului. singura 
care a redat naturii înconjurătoare 
dimensiunile de peisaj pitoresc.

însemnări de călătorie 
din U.R.S.S.

unui pustiu nu mai este 
îndrăzneală, nici simplă 
ci de-a dreptul o sfi- 
sfidare pe care de alt- 

înseși condițiile me-

Aceasta avea să fie cea de-a doua 
cunoștință cu Așhabadul, nu cu 
cartea poștală ilustrată insă, ci cu 
unul dintre reperele fundamentale 
ale înseși condiției sale de existen
ță. Unul din ele, insă nici cel din
ții și nici cel de pe urmă.

Poate că cea mai elocventă măr
turie a neîntreruptei înfruntări 
dintre om și natură este chiar am
plasamentul orașului. Așhabadul 
este realmente situat în mijlocul 
unui deșert, cel pe care de mult îl 
cunoaștem și noi, din cărțile de 
geografie, sub numele de pustiul 
Karakum. Iar ca să construiești — 
adică să reconstruiești ! — un oraș 
în inima 
de-acum 
vanitate, 
dare ; o .... 
fel o impun _______  __
diului înconjurător. Aproape 80 la 
sută din teritoriul Turkmeniei se 
află sub stăpînirea deșertului. De-a 
lungul a peste 600 de kilometri se 
întinde o suprafață imensă de nisip, 
a cărei cea mai frecventă vegetație 
este saksaulul, un fel de arbust cu 
cîteva ramuri piăpînde, el însuși 
mai mult o siluetă firavă, prăfuită, 
ce poate fi întâlnită din loc in loc. 
Evident, in asemenea condiții nu se 
putea construi decit în inima na
turii, în pofida vitregiei sale. Tot 
așa cum de cutremure nu te poți 
apăra decit înălțind mai presus de 
puterea lor. Exista, trebuia să exis
te cel puțin o modalitate pentru a 
face posibilă măcar o conviețuire 
paralelă, dacă nu se putea mai 
mult. Trebuia, prin urmare, ca 
omul să se supună mai întii condi
țiilor, pentru a izbuti să se ridice 
deasupra lor. Ceea ce, de altfel, a 
și făcut, pentru că acolo unde 80 
la sută din teritoriul unei țări se 
află sub stăpînirea deșertului, omul 
este cel care ii stăpînește Întregul 
teritoriu, sută la sută.

Mai întii, trebuia creat un ca
nal ; un canal capabil să facă din 
cele mai aride nisipuri terenuri ro
ditoare. Iar astăzi canalul există : 
pornește din fluviul Amudaria. 
străbate deșertul pe o distanță de 
1 200 de kilometri și aduce, după 
un drum atît de lung, apa la Așha- 
bad. I se spune, și canalului, ca și 
pustiului — în ironie? sau numai 
dintr-o firească nevoie de ripostă ? 
— tot Karakum, așa incit astăzi nu 
mai este suficient un singur cuvint 
pentru a denumi două realități, 
amindouă existente, ca și 
parcă dintotdeauna. în al 
rind, orașul însuși, potrivit 
sale de existență, trebuie să 

orașul, 
doilea 
legilor 
creas-

internațională. După un șir de patru 
meciuri, destul de grele, acesta a 
ciștigat „Centura" intr-un mod de 
necontestat. De asemenea, Dinamo 
ne-a dat în persoana lui Daniel 
Dumitrescu nu numai pe cel mai 
tinăr concurent român, dar și pe 
cel mai bine pregătit dintre boxerii 
noștri. Să facem abstracție de o

FOTBAL: Nu mai puțin de patru candidate 
la promovare

ce-1
singur succes 
insuccese ale 
treacă pe pri- 

primele trei

Fapt fără precedent : nu mai pu
țin de patru echipe din seria I a 
diviziei B aspiră, cu posibilități 
reale, la promovarea în divizia A. 
Astfel, Politehnica Iași ( 32 p). Pro
gresul Brăila (31), C.S.M. Suceava 
(31) și F.C. Constanța (30) oferă 
o întrecere deosebit de interesantă 
pe distanța a numai două puncte, 
cu mențiunea că echipa din Con
stanța are, de departe, cel mai bun 
golaveraj (plus 32), ceea ce-1 dă 
posibilitatea ca. Ia un 
propriu, coroborat cu 
contracandidatelor, să 
mul loc. Duminică, 
echipe au jucat „acasă" : Politeh
nica — C.S. Botoșani 2—0, F.C.M. 
Progresul Brăila — Poiana 4—0,
C.S.M. Suceava — Olimpia Rm. Să
rat 2—0 ; F.C. Constanța a jucat, la 
Birlad, cu F.E.P.A., învlngînd cu 
2—1. în etapa viitoare, numai F.C.

titluri
de hochei 

cu victoria

HOCHEI:
Steaua — 25 de

Campionatul național 
pe gheață s-a încheiat 
echipei Steaua București, care cu
cerește pentru a 25-a oară titlul de 
campioană (și al cincilea titlu con
secutiv !). Pe locurile următoare în 
clasamentul final s-au situat forma
țiile S.C. Miercurea Ciuc, Dinamo 
București și Dunărea Galați.

și, după cum am 
se petrece mai

că, să se dezvolte 
văzut, extinderea 
mult pe orizontală. De la un an la 
altul, Așhabadul cucerește, la rîn- 
rîul lui, pas cu pas, palmă cu palmă, 
deșertul înconjurător. Si o face 
preluind într-o măsură tot mai 
mare tocmai ceea ce el ii poate 
oferi : nisipul. Am întârziat, de pil
dă, multă vreme în pavilioanele 
unei impresionante expoziții națio
nale. Și nu atît înaintea unui covor 
gigant, la care lucraseră, după cum 
ni s-a spus. 35 de oameni mai bine 
de o jumătate de an — deși ar fi 
fost, într-adevăr, de admirat într-o 
țară vestită pretutindeni pentru co
voarele sale : n-am zăbovit nici 
înaintea multor detalii, desigur ine
dite pentru noi, sosiți dintr-o țară 
cu alte obiceiuri, cu alte frumuseți. 
Locul unde am stat cel mai mult, 
în tăcere, a fost vitrina in care ni 
se prezentau niște banale materiale 
de construcție : plăci de prefabri
cate, faianță, cărămizi, plăci de 
marmură. Și nu era, firește, nimic 
extraordinar în ele, în afară de un 
singur amănunt : erau fabricate din 
nisip ! Or, un asemenea detaliu mi 
se pare mai grăitor decit orice alte 
prezentări de date și explicații pi- 
toresc-inedite. Era dovada că de
venise perfect posibilă conviețui
rea. și nu numai pe traiectorii pa
ralele, după cum ai putea avea im
presia într-o primă etapă a cunoaș
terii, ci chiar într-o armonie ce dă 
naștere simbiozei. Era. mai mult 
decit atît. proba supremă că omul, 
intr-adevăr, 1 se supune, la început 
naturii, dar numai pentru ca. in 
cele din urmă, s-o stăpînească.

Am avut apoi, cînd ni s-a oferit 
ocazia să pătrundem și în deșert, 
o altă revelație, care dădea la 
iveală și secretul adevărului for
mulat mai sus. Am călătorit, așa
dar, in deșert, era desigur un pri
lej imposibil de scăpat, am întâlnit 
în drumul nostru și cămile, iar 
gazdele noastre, mereu ospitaliere, 
ne-au și fotografiat lingă ele (incă 
un prilej ce nu putea fi scăpat, 
așa-i ?). Tot acolo, in plin deșert, 
am intrat într-un ștrand, o mică 
stațiune amenajată cu tot confortul, 
un adevărat litoral în miniatură 
(la urma urmei, dintr-un canal de 
o mie de kilometri se poate croi 
și o buclă, un autentic lac,, unde să 
poți face și o baie, dacă dorești). 
Mai mult însă decit cămilele și de- 
cît ștrandul uimea parcă altceva. 
Era saksaulul, arbustul acela plă- 
pînd, cu o siluetă firavă, cu frun
zele permanent acoperite de praf. 
Existența lui pe aceste locuri ostile 
vegetației poate părea un adevărat 
miracol. Asta pînă cînd afli că ar
bustul acela fragil, feminin. își in- 

- fige rădăcinile pînă la 25 de metri 
in pămînt. Atunci, miracolul înce
tează ; devine, în schimb, simbol. 
Un simbol al supraviețuirii și al 
triumfului vieții chiar in condițiile 
cele mai vitrege. Saksaulul — operă 

■'a naturii ; Așhabadul — operă a 
omului. Amindouă cu rădăcinile 
adine înfipte în pămînt. Abia în 
clipa aceea cunoștința cu aceste 
meleaguri se putea spune că deve
nise temeinică, statornică, defini
tivă. Găsisem, în sfîrșit, secretul 
supraviețuirii și izbindei într-un 
ținut în care, după cum spune o zi
cală din partea locului, o picătură 
de apă valorează cit un diamant...

Și totuși, într-una din nopțile pe
trecute acolo a plouat. Era în au
gust, soră bună cu luna lui Cuptor, 
dar a plouat. Era vară, o vară 
lungă, fierbinte, uscată, și de obicei 
pină prin octombrie nu cade nici o 
picătură de ploaie — dar a plouat. 
Aș fi preferat, ce-i drept, să fi fost 
ziua. Să fi simțit eu însumi ploaia 
pe obraji și pe umeri și să văd in 
jur oamenii cum nu se adăpostesc 
nicăieri și cum nu se deschide nici 
o umbrelă și să fi mers, printre 
ei, cu fața in sus, spre cerul ge
neros. Important este însă că a 
plouat. Poate de aceea, la despăr
țire, gazdele noastre ne-au Îmbră
țișat parcă de mai multe ori și au 
repetat de cîteva ori in plus, față 
de cum o cer regulile ospeției, ru
gămintea : „Să mai poftiți pe la 
noi

Dumitru MATALA

decizie finală discutabilă șl să obser
văm că Daniel Dumitrescu, alături de 
Daniel 
pentru 
merită, de asemenea, amindoi multă 
grijă pentru ca aceste tailente pu- 
gilistioe să evolueze cit mai favo
rabil la viitoarele competiții In
ternaționale.

Măeran, merită felicitări 
calitatea boxului practicat.

Pro- 
mai 

deține cel mal- bun 
ale

Ti
de 

2—2, 
cu

Constanța joacă „acasă", iar cele
lalte „in deplasare".

în seria a Ii-a, Asociația sportivă 
Armata din Tîrgu Mureș înaintează 
sigur pe drumul revenirii în divizia 
A. Ea a învins, la Tg. Jiu, pe Pan
durii, cu 3—1, și are în prezent 36 
puncte, față de -31 puncte ale 
greșului Vulcan București. Să 
notăm că A.S.A. ‘ 7. . __î 
golaveraj din cele 54 echipe 
diviziei secunde (50—15).

în seria a IlI-a, Politehnica 
mișoara a obținut un punct 
preț, la Bistrița, cu Gloria 
conducînd acum în clasament _
34 p, în timp ce Gloria a pierdut, 
deocamdată, contactul cu liderul 
(numai 26 p). F.C. Bihor se men
ține la 30 puncte fiindcă a pierdut, 
la Satu Mare, în fața lui Unio, cu 
0—1, F. C. Maramureș (victorioasă 
cu Metalul Borșa, 3—0) are 29 
puncte.

TENIS DE MASA. în Sala sportu
rilor din Bistrița s-au încheiat între
cerile finalelor campionatului repu
blican și „Daciadei" la tenis de 
masă pentru juniori.

Proba feminină a fost ciștigată de 
Otilia Bădescu (C.S.Ș. 1 Spartac 
București), invingătoare cu 2—0 (21— 
13, 21—7) în finala disputată cu 
coechipiera sa Emilia Ciosu.

în finala probei masculine, Călin 
Creangă (C.S.Ș. Sticla Bistrița) î-a 
întrecut cu 2—0 (21—17, 21—11) pe 
Daniel Cioca (C.S.M, Cluj-Napoca).



LUCRĂRILE REUNIUNII MINISTERIALE

A „GRUPULUI CELOR 77“

MESAJUL ADRESAT DE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU, PRIMIT CU DEOSEBIT

INTERES DE
HAVANA 20 (Agerpres). — La 20 

aprilie, la Palatul convențiilor din 
Havana, s-au deschis lucrările reu
niunii ministeriale a „Grupului celor 
77“ care își propune să elaboreze 
platforma comună a țârilor in curs 
de dezvoltare pentru cea de-a VII-a 
Conferință a Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare — U.N.C.T.A.D. 
VII. Participă reprezentanți din 
peste 100 de țări, precum și ai unor 
organizații internaționale.

In ședința inaugurală a luat 
euvintul Fidel Castro Ruz, președin
tele Consiliului de Stat și al Consi
liului de Miniștri ale Republicii 
Cuba, și au fost prezentate mesajele 
adresate de șefi de stat și de guvern 
din țările participante.

In acest cadru, a fost pre
zentat Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re-

Congresul P.C. din Danemarca și-a încheiat lucrările
Alegerea tovarășului Ole Sohn 

in funcția de președinte al partidului
COPENHAGA 20 (Agerpres). — 

Duminică, s-au încheiat, la Broendby, 
lucrările celui de-al XXVIII-lea Con
gres al P.C. din Danemarca. în ca
drul dezbaterilor pe marginea rapor
tului Comitetului Central, delegații 
s-au referit la situația politică, eco
nomică și socială din Danemarca, 
subliniind sarcinile ce revin parti
dului pentru apărarea intereselor oa
menilor muncii, pentru apărarea 
păcii șl Înfăptuirea dezarmării.

Delegații la congres au adoptat o 
serie de rezoluții care vizează in
tensificarea și perfecționarea activi
tății partidului.

Au fost alese noul Comitet Central 
și celelalte organe de conducere. 
Prima plenară a C.C. al P.C. din Da

Funeraliile fostului președinte al P. C. din Danemarca
COPENHAGA 20 (Agerpres). — 

Luni au avut loc funeraliile pre
ședintelui Partidului Comunist din 
Danemarca, Joergen Jensen.

Au fost prezenți membri ai con
ducerii partidului, vechi activiști și 
membri de partid, delegațiile străi
ne participante la cel de-al XXVIII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
din Danemarca, șefii unor misiuni 
diplomatice, un numeros public.

„Instaurarea pâcîi în America Centrala 
este imperios necesara"

CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager
pres). —«. Comisia Economică a 
O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.) a apreciat că instau
rarea păcii în America Centrală este 
imperios necesară, în caz contrar 
perspectivele de dezvoltare economi
că a regiunii fiind practic nule — 
informează agenția A.N.N. într-un 
studiu făcut cunoscut la Ciudad de 
Mexico, C.E.P.A.L. a arătat că aceas
tă zonă a fost marcată în 1986 de un 
regres pentru al optulea an conse
cutiv, ceea oe cumulat semnifică o 
restrîngere a creșterii economice cil

PARTICIPANT!
publicil Socialiste România, adresat 
reuniunii ministeriale a „Grupului 
celor 77“.
Mesajul tovarășului 

Nicolae Ceaușescu a fost primit cu 
deosebit interes de participant! ca o 
contribuție constructivă, de mare 
semnificație politică, la unirea și 
intensificarea eforturilor tuturor ță
rilor in curs de dezvoltare pentru 
angajarea de negocieri reale cu ță
rile dezvoltate în vederea soluțio
nării globale a problemelor subdez
voltării, inclusiv a problemei dato
riilor externe, a edificării unei noi 
ordini economice internaționale, ba
zată pe egalitate și echitate, care să 
favorizeze progresul mai rapid al 
țărilor în curs de dezvoltare și să 
asigure dezvoltarea armonioasă a 
tuturor țărilor, stabilitatea econo
miei mondiale.

nemarca a ales in funcția de pre
ședinte al partidului pe tovarășul 
Ole Sohn.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, tova
rășul Mihai Gere, șeful delegației 
P.C.R. la congres, a adresat noului 
președinte al P.C. din Danemarca 
calde felicitări și cele mai bune urări 
de succes.

Mulțumind, tovarășul Ole Sohn a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial mesaj 
de prietenie și cele mai calde urări 
de succes în activitatea pe care o 
desfășoară în fruntea partidului și a 
statului nostru.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
conducerii P.C.R. a fost depusă o 
coroană de flori.

La funeralii a participat o dele
gație a P.C.R. condusă de tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

26 la sută, comparativ cu 1978. Pe 
baza analizei comportamentului eco
nomic al fiecărei țări centrpameri- 
cane, în document se menționează că 
anul trecut Costa Rica a înregistrat 
o ușoară creștere de 3 la sută, iar 
Honduras — de 2 la sută. Nicaragua 
și Salvador, confruntate cu conflicte 
interne, au stagnat la nivelul ritmu
rilor atinse în 1985, în vreme ce în 
Guatemala nu s-a obținut dezvol
tarea scontată deși are probleme so- 
cial-politice mai mici decît cele două 
țări amintite anterior.

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-malavezian

KUALA LUMPUR. — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
au fost transmise suveranului Ma
layeziei. Sultan Iskandar, și reginei 
Sultanah Zanariah, precum șl pri
mului ministru malayezian, Dato 
Seri dr. Mahathir Mohamad, și 
doamnei Siti Hasmah Mohamad Aii 
un salut prietenesc și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, iar po
porului malayezian prieten noi suc
cese în dezvoltarea economico-so- 
cială a țării.

Exprimînd calde mulțumiri, pre
mierul Dato Seri dr. Mahathir Mo
hamad a rugat să fie transmise pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, din partea 
suveranului Sultan Iskandar și regi
nei Sultanah Zanariah, precum și 
din partea sa și a doamnei Siti Has
mah Mohamad Aii, un salut cordial, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, iar poporului 
român prieten — urări de progres și 
prosperitate.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către primul mi
nistru al Malayeziei. a tovarășului 
Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, care par
ticipă la reuniunea internațională 
a Consiliului de interacțiune, ce are 
loc la Kuala Lumpur. în cursul în
trevederii, s-a evocat importanța 
deosebită a înțelegerilor convenite la 
cel mai înalt nivel cu prilejul vizitei 
oficiale de prietenie pe care a efec
tuat-o în Malayezia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. în cadrul 
convorbirilor, a fost evidențiată con
vingerea că potențialul economic al 
României și Malayeziei oferă posibi
litatea extinderii acțiunilor de coo
perare în producție și a schimburilor 
comerciale, dezvoltării relațiilor mul

r

PRIMIRE. Eduard Șevardnadze, 
ministrul de externe al U.R.S.S., 
l-a primit pe Qian Qichen, adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
al R.P. Chineze, reprezentant spe
cial al guvernului chinez la con
sultările politice sovieto-chineze. 
După cum informează agențiile 
T.A.S.S. și China Nouă, interlocu
torii au abordat probleme ce au 
o importanță principială în asigu
rarea unei evoluții stabile a ra
porturilor dintre cele două țări și 
au procedat la un schimb deschis 
de păreri asupra unor probleme 
internaționale,

HOTARlRE. — în cursul vizitei 
pe care o efectuează în China 
secretarul general al P.C. din Ca
nada, William Kashtan, a anunțat 
că cele două partide au hotărît să 
reia relațiile, după o suspendare 
de două decenii, transmite agenția 
China Nouă.

PROPUNERE. Sarney Filho, 
deputat în Adunarea Națională 
Constituantă, a propus In forumul 

tilaterale în avantajul reciproc al ce
lor două țâri și popoare.

Efectuindu-se un schimb de vederi 
pe probleme internaționale actuale, 
a fost subliniată convingerea Româ
niei și Malayeziei că problema fun
damentală a lumii contemporane o 
constituie oprirea și reducerea înar
mărilor, trecerea la dezarmarea nu
cleară si convențională, la reduce
rea cheltuielilor militare, asigurarea 
păcii în întreaga lume. S-a reliefat, 
totodată, necesitatea de a se trece, 
neintîrziat, la soluționarea globală a 
problemelor economice grave cu care 
sînt confruntate țările in curs de 
dezvoltare, în primul rind a datorii
lor externe, de a se acționa cu toată 
fermitatea pentru soluționarea poli
tică, prin negocieri, a tuturor con
flictelor dintre state,

★
La Kuala Lumpur s-a deschis, la 

19 aprilie, sesiunea anuală a Consi
liului de' interacțiune, reuniune in
ternațională la care participă perso
nalități politice, de pe toate conti
nentele, oe au deținut funcții de șefi 
de stat sau de guvern. Pe agenda 
reuniunii Consiliului de interacțiune 
se află problemele actuale ale vieții 
internaționale privind dezarmarea, 
securitatea și pacea, reducerea chel
tuielilor militare, rezolvarea pe calea 
negocierilor a conflictelor regionale, 
criza economică mondială, subdez
voltarea, datoriile externe, proble
mele populației, cooperarea și co
laborarea între toate statele, fără 
deosebire de orînduirea lor socială.

Reuniunea a fost deschisă de pri
mul ministru al Malayeziei, Dato 
Seri dr. Mahathir Mohamad.

La lucrările sesiunii Consiliului 
de interacțiune participă tovarășul 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

suprem al țării includerea în 
textul noii Constituții a Braziliei 
a unui articol prin care să se in
terzică expres crearea de arme 
nucleare în țară.

CIOCNIRI VIOLENTE s-au pro
dus duminică in orașul vest- 
german Frankfurt pe Main între 
forțele de poliție și grupuri 
aparținînd unor organizații anar
histe și de extremă dreaptă care 
au luat parte Ia o întrunire poli
tică în acest oraș, transmite agen
ția E.F.E. Elemente huliganice au 
atacat forțele de poliție și trecă
torii, provocînd totodată numeroa
se daune clădirilor din jur.

CAMPANIE ELECTORALA. — 
în Indonezia s-a încheiat campa
nia electorală desfășurată în ve
derea alegerilor generale progra
mate pentru 23 aprilie. Peste 94 
de milioane de cetățeni cu drept 
de vot vor fi chemați în fata ur
nelor pentru desemnarea a 400 de 
membri ai noului Parlament și 
deputați in organele districtuale 
și provinciale.

CHEMĂRILE C.C. 
AL P.C.U.S.

cu prilejul zilei de 1 Mai
MOSCOVA 20 (Agerpres). — în 

chemările date publicității de Comi
tetul Centra! al P.C.U.S. cu prilejul 
Zilei de 1 Mai, se adresează un apel 
la însănătoșirea climatului interna
țional. la crearea unui sistem atot
cuprinzător de securitate internațio
nală. Popoarele lumii sînt chemate 
să-și intensifice eforturile în direc
ția distrugerii arsenalelor nucleare, 
a armelor chimice și a nemilitariză- 
rii spațiului cosmic. Totodată, se 
subliniază necesitatea intensificării 
luptei pentru lichidarea de pe conti
nentul european a rachetelor cu rază 
medie de acțiune, pentru reducerea 
radicală a armamentelor și forțelor 
armate convenționale, menționează 
agenția T.A.S.S.

Pentru independența 
Namibiei

HARARE 20 (Agerpres). — Cu 
prilejul aniversării a 27 de ani de 
la înființarea Organizației Poporu
lui din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), în capitala Republicii 
Zimbabwe a fost dată publicității 
o declarație în care conducerea 
acestei mișcări relevă că lupta po
porului namibian și-a dobîndit în
treaga legitimitate. Pe plan diplo
matic, S.W.A.P.O. este astăzi recu
noscută de aproximativ 100 de țări 
și are reprezentanțe în 30 de state. 
Scopul suprem al mișcării este ob
ținerea independenței neîngrădite, 
a Namibiei.

BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — 
La Buenos Aires, va avea loc, săp- 
tămîna aceasta, un seminar organizat 
de Consiliul O.N.U. pentru Namibia. 
Vor fi discutate probleme referitoa
re la necesitatea intensificării efortu
rilor pentru încetarea ocupării ilega
le a teritoriului namibian de către 
regimul minoritar de la Pretoria.

NOI REPRESIUNI ÎN COREEA 
DE SUD. în Coreea de Sud conti
nuă acțiunile în favoarea demo
crației, pentru retragerea imedia
tă a forțelor americane. Citeva mii 
de persoane au luat parte, astfel, 
la un miting în memoria victime
lor răscoalei populare din 1960, 
miting ce a avut loc duminică la 
Seul. Poliția a intervenit, folosind 
gaze lacrimogene. Au fost operate 
arestări în rîndul participanților 
la miting.

ANIHILAREA UNEI ORGANI
ZAȚII EXTREMISTE. Politia spa
niolă a reușit să dezmembreze un 
grup înarmat al organizației ex
tremiste ETA, autorul prezumptiv 
al unei serii de atentate, precum și 
al unei tentative de asasinat, 
tn mai multe ascunzători ale te
roriștilor, politia a descoperit can
tități însemnate de arme și de 
material explozibil.

RAID. Elicoptere de luptă israe- 
liene au efectuat, duminică, un raid 
de bombardament asupra unor 
sectoare din apropierea taberei de 
refugiați palestinieni Rashidiyeh 
din sudul Libanului, informează 
agenția China Nouă. Potrivit 
agenției A.D.N. raidul s-a soldat 
cu uciderea unei persoane și ră
nirea altora.

MASA ROTUNDĂ. — La Cairo 
s-a desfășurat o masă rotundă 
avind ca temă „Mișcarea de neali

Deschiderea sesiunii Consiliului Național 
Palestinian

ALGER 20 (Agerpres). — Sesiunea 
a XVIlT-a a Consiliului Național Pa
lestinian a inceput luni, la Alger, 
sub deviza realizării unității națio
nale palestiniene. Sînt prezenți re
prezentanți ai principalelor opt or
ganizații componente ale Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
alți reprezentanți palestinieni.

La ședința inaugurală a participat 
președintele Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, Chedli Bend- 
jedid. Sînt prezente circa 150 de 
delegații străine, reprezentanți ai 
Ligii arabe, ai altor organizații in
ternaționale.

La sesiune participă o delegație a 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Miu Dobrescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al Partidului Comunist Român.

Lucrările au fost deschise de 
președintele C.N.P., Abdul Hamid 
Al-Sayeh, care a relevat însemnăta
tea deosebită a acestei sesiuni, me
nită să întărească Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, reprezen

„Problema datoriei externe 
trebuie soluționată in mod echitabil™

- declară primul ministru peruan
LIMA 20 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută Ia Lima, primul 
ministru peruan, Luis Alva Castro, 
s-a pronunțat pentru abordarea cu 
simț politic și realism a proble
mei datoriei externe regionale — 
transmite agenția Prensa Latina. El 
a arătat că este necesară dezbaterea 
constructivă a tutiiror aspectelor 
acestei probleme, in așa fel incit să 
se degaje soluții practice de rezol
vare a ei în mod echitabil și de de
pășire a marilor dificultăți social- 
economice cu care se confruntă in 
prezent țările latino-americane.

Primul ministru peruan a propus 
organizarea, la Lima, în luna iunie, 
a unei reuniuni regionale axate pe 
problema datoriei externe, la care 

niere astăzi", organizată sub aus
piciile Organizației de Solidari
tate a Popoarelor Afro-Asiatice 
(O.S.P.A.A.). Vorbitorii au subli
niat influenta pozitivă pe care 
mișcarea de nealiniere o exercită 
asupra soluționării problemelor 
mondiale actuale, ceea ce reflectă 
rolul sporit al tinerelor state în 
viața internațională.

UN COMUNICAT al Ministe
rului nicaraguan al Apărării rele
vă că in cursul confruntărilor în
registrate în perioada 13—17 apri
lie, cu grupările de contrarevolu
ționari antisandiniști. unitățile Ar
matei Populare Sandiniste (A.P.S.) 
au scos din luptă 82 de agresori.

DEFICIT. Actualul deficit al bu
getului federal al Statelor Unite se 
ridică la 220 miliarde dolari, iar 
suma datoriei publice a țării tota
lizează peste o mie miliarde de 
dolari, a declarat Frank Lauten
berg, senator democrat din partea 
statului New Jersey. Arătînd că in 
ultimii sase ani alocațiile destina
te Pentagonului au crescut de două 
ori, el a menționat în schimb că 
în economia americană sînt des
ființate tot mai multe locuri de 
muncă, se închid uzine, se reduc 
salariile. în aceste condiții, a ară
tat senatorul american, trebuie ela
borat un buget care să permită so
lutionarea problemelor social-eco- 
nomice acute.

tant unic și legitim al poporului 
palestinian, lupta sa pentru dreptul 
de a avea un stat propriu, indepen
dent. El a adus un omagiu țărilor 
socialiste, altor state, tuturor forțe
lor progresLste și democratice care 
susțin cauza dreaptă a poporului 
palestinian.

A luat apoi cuvîntul Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Executiv 
al O.E.P., care a relevat că actuala 
sesiune este chemată să deschidă o 
nouă etapă în lupta mișcării pales
tiniene, să conducă la o platformă 
politică și o strategie unitare, 6ă 
asigure pe această bază înfăptuirea 
dezideratului legitim al poporului 
palestinian — edificarea statului pa
lestinian independent. Vorbitorul s-a 
pronunțat în favoarea convocării 
unei conferințe internaționale pen
tru pace în Orientul Mijlociu, la 
care să participe membrii perma
nent ai Consiliului de Securitate, 
toate părțile direct implicate, inclu
siv O.E.P., în condiții de egalitate.

Lucrările sesiunii continuă.

să ia parte miniștrii economiei și 
finanțelor din America Latină, zona 
caraibiană și S.U.A.

★
Vorbind la o conferință de presă 

organizată in capitala Braziliei, 
Norberto Gonzalez, secretarul exe
cutiv permanent al Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru America La
tină si zona caraibiană (C.E.P.A.L.), 
a evidențiat perspectivele economi
ce deloc încurajatoare ale regiunii 
și faptul că. numai anul trecut, A- 
merica Latină a achitat, pentru do- 
binzile la împrumuturi, peste 32 mi
liarde dolari, in timp ce exporturi
le regionale au înregistrat o scădere 
de 15 la sută.

TRAFIC DE DROGURI. Poliția 
egipteană a confiscat simultan la 
Cairo, în zona Canalului de Suez 
și la Alexandria cantități impor
tante de hașiș, opium și heroină 
pe care traficanta încercau să le 
transporte in străinătate. După cum 
anunță poliția egipteană, valoarea 
pe piața ilicită a drogurilor confis
cate este de peste 5 milioane de 
lire egiptene.

REUNIUNE MINISTERIALA 
AFRICANA. Sub genericul „Pentru 
redresare economică și dezvoltare", 
la Addis Abeba va avea loc o con
ferință ministerială africană. în
tr-o declarație referitoare la 
viitoarea intîlnire, Adebayo Ade- 
deji, secretar executiv al Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Africa, 
a subliniat că, în ultimul timp, mai 
multe țări africane au adoptat mă
suri concrete în ceea ce privește 
redefinirea priorităților și a pro
blemelor legate de dezvoltarea 
lor economică, stabilind programe 
pe termen mediu în acest sens.

INUNDAȚII PUTERNICE s-au 
produs in orașul Richmond, capitala 
statului Virginia (S.U.A.), ca urma
re a ieșirii din albie a apelor riu- 
lui James, din pricina ploilor toren
țiale puternice din ultimele zile. 
Pe străzi; apa a atins, pe alocuri, 
adlncimea de doi metri. In oraș s-a 
instituit stare de urgență și popu
lația a fost mobilizată la acțiuni de 
combatere a efectelor inundației.

PENTRU O „PRIMAVARA A VIEȚII"

TRADIȚIONALELE MARȘURI DE PRIMĂVARĂ A1E PĂCII
- expresie a voinței popoarelor de a trăi intr-o lume fără arme și războaie

Din diferite țâri șl continente ale lumii sosesc noi 
ți noi știri despre intensificarea amplelor mișcări 
pentru pace. Indiferent pe ce meridian geografic s-ar 
afla, popoarele iți continuă in aceste zile, sub 
forma tradiționalelor marșuri de primăvară ale păcii, 
acțiunile pentru infăptuirea dezideratului vital - 
oprirea cursei inarmărilor și trecerea la măsuri con
crete de dezarmare. In locul „iernii nucleare", oame
nii de pretutindeni se pronunță cu fermitate pentru 
„PRIMAVARA VIEȚII".

Angajarea tot mai puternică, in această primăvară, 
a popoarelor in lupta pentru salvgardarea omenirii 
de la un război distrugător este eu atit mai necesară 
cu cit viața internațională cunoaște fenomene deose

bit de ingrijorătoare, cu cit cursa inarmărilor conti
nuă, in arsenalele statelor acumulindu-se noi arme, 
tot mai sofisticate, concomitent cu intensificarea pre
gătirilor de militarizare a spațiului cosmic. Partizanii 
păcii cer să se treacă de la vorbe la fapte, la acorduri 
de dezarmare, in primul rind nucleară. Amploarea 
acțiunilor este determinată de faptul că in această 
luptă, pentru apărarea dreptului suprem la viață, la 
pace, participă muncitori, țărani, intelectuali, re
prezentanți ai păturilor mijlocii, ai tuturor claselor 
sociale, oameni de cele mai diferite convingeri și 
orientări politice ți filozofice, membri ai unor parla
mente ți guverne, reprezentanți ai cultelor. Cu toții 
se regăsesc, in aceste zile, in marele front al mișcă
rilor pentru apărarea păcii.

constitui începutul unui proces glo
bal de dezarmare". în document este 
lansat apelul către toate forțele Iu
bitoare de pace din R.F.G. de a-și 
aduce contribuția la realizarea cit 
mai curînd posibil a unui acord in
tre U.R.S.S. și S.U.A. în această 
problemă, subliniindu-se că acest lu
cru corespunde in egală măsură in
tereselor cetățenilor vest-germani și 
ale securității in Europa. Iar vicecan
celarul Hans-Dietrich Genscher, care 
îndeplinește și funcția de ministru 
de externe, reprezentant de seamă 
al acestui partid, și-a exprimat în
crederea că anul acesta va fi sem
nat un acord privind eliminarea 
eurorachetelor.

Un studiu extrem de interesant a 
efectuat Institutul pentru problemele 
păcii și securității din Hamburg. Po
trivit acestui studiu, dacă Republica 
Federală Germania și-ar îngheța 
cheltuielile militare la nivelul anu
lui 1986, intr-o perioadă de cinci ani, 
ar putea fi economisite 40 miliarde 
de mărci — mijloace financiare ne
cesare înfăptuirii unor proiecte im
portante în domeniul civil.

Demonstrații ample s-au desfășu
rat și in MAREA BRITANIE. Și aici
— ca șl în alte țări vest-europene
— ținta acțiunilor pentru pace au 
fost bazele militare unde sînt insta
late arme nucleare. O astfel de de
monstrație a avut loc in fața bazei 
militare americane Welford, din co
mitatul Berkshire, participanții pro- 
nunțîndu-se pentru desființarea 
acestei baze, ca și a celorlalte am
plasate pe teritoriul britanic, pentru 
retragerea imediată a armelor nu
cleare din Anglia șl întreaga Europă. 
Demonstrații similare au avut loc șl 

în alte localități, dintre care cea mai 
mare s-a desfășurat la Greenham 
Common, unde partizanii păcii — in 
atitea rinduri molqgtați și arestați de 
poliție — au achiziționat un teren in 
apropierea bazei militare din locali
tate, de unde au demonstrat împo
triva prezenței rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune.

Grupuri de activiști pentru pace 
au organizat demonstrații și în fața 
fabricii de arme nucleare din orașul 
Aldermatson, cerind lichidarea aces
tei „uzine a morții" și folosirea su
melor ce vor fi astfel economisite 
pentru soluționarea unor probleme 
sociale grave, cum este aceea a șo
majului, care afectează in prezent 
in Marea Britanie peste 3 milioane 
persoane. Demonstrațiile s-au desfă
șurat în ciuda masării cordoanelor 
de polițiști și a arestărilor efectuate 
în rindul partizanilor păcii.

Sub lozinci ca „RACHETELE 
AMERICANE SÎNT NEDORITE ÎN 
BELGIA !“; „NU, RACHETELOR !“; 
„ÎNTR-UN RĂZBOI NUCLEAR NU 
EXISTA ÎNVINGĂTORI !“, purtate 
de demonstranți, in ultimele zile în 
localitatea Florennes din BELGIA, 
au avut loc ample manifestații de 
protest împotriva prezenței rachete
lor nucleare americane pe teritoriul 
Belgiei. Asemenea demonstrații s-au 
desfășurat și în alte localități bel
giene, prilej cu care au fost difu
zate manifeste și apeluri în rîndul 
populației, cerindu-i să participe la 
acțiunile de eliminare a rachetelor 
nucleare de pe teritoriul național și 
din restul continentului.

în cadrul amplelor manifestații din 
ultimele zile, un alt obiectiv prioritar 
a fost încetarea imediată a oricăror 

experiențe nucleare, indiferent de 
mediul in care s-ar desfășura, ca 
una din cerințele cele mai arzătoare 
ale actualității. Puternice glasuri de 
protest și ferme luări de poziție s-au 
făcut auzite in STATELE UNITE 
unde reprezentanți ai celor mai di
ferite cercuri ale opiniei publice s-au 
pronunțat pentru încheierea unui 
acord cu U.R.S.S. și celelalte puteri 
nucleare, in vederea încetării expe
riențelor, scoaterii in afara legii și 
lichidării tuturor armelor atomice. 
La acțiunile desfășurate In acest 
scop in apropierea poligonului din 
deșertul Nevada. Ia Washington și in 
alte 15 localități din S.U.A. au parti
cipat peste 200 de organizații antirăz
boinice. asociații culturale si profe
sionale. religioase și de tineret.

Sub deviza „NU EXPERIENȚELOR 
NUCLEARE DIN PACIFIC !“. in în
treaga FRANȚA s-a desfășurat o 
săptămînă de acțiuni împotriva con
tinuării testelor cu armele nucleare, 
în cadrul acestor manifestări s-au 
difuzat mii de manifeste prin care 
se cere guvernului francez să înce
teze experiențele de pe atolul Muru- 
roa din Pacific. Totodată, participan
ții la demonstrații au cerut autorită
ților franceze să folosească posibili
tățile existente pentru inițierea unor 
acțiuni în direcția lichidării rache
telor nucleare de pe continentul eu
ropean.

tn SPANIA se desfășoară o cam
panie, inițiată la nivel național, în 
scopul stringerii de semnături pe un 
apel prin care se cere trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, la 
încetarea experiențelor nucleare. 
Totodată, se evidențiază necesitatea 
lichidării bazelor militare străine de 
pe teritoriul țării, tn fața celor pa
tru baze militare ale S.U.A., de pe 
teritoriul național, au fost organiza
te demonstrații de protest, la care 
au participat zeci de mii de per
soane.

Mari manifestații s-au desfășurat 
și in JAPONIA, după cum se știe 
singura țară care a cunoscut efectiv 
tragedia nucleară. Participanții la 
demonstrații, în rîndul cărora s-au 
aflat și supraviețuitori ai bombarda
mentelor de la Hiroshima și Naga
saki, s-au pronunțat pentru încetarea 
experiențelor nucleare, pentru înce
tarea producției de orice fel de arme 
atomice și interzicerea tuturor ar
melor de distrugere In masă. „Ome
nirea nu trebuie să mal cunoască 
orori de genul celor de la Hiroshi
ma și Nagasaki — se spune în ape
lul adoptat de participanții la ma

„Pentru pace și dezarmare” ; „Nu armelor nucleare în Portugalia" - sub 
aceste lozinci, în aceste zile, s-a desfășurat Io Lisabona o amplă demonstra
ție, in cursul căreia participanții s-au pronunțat pentru stăvilirea cursei 

înarmărilor și preîntîmpinarea primejdiei unei conflagrații atomice

rea adunare populară de la Osaka. 
„Pentru aceasta oamenii trebuie să-și 
ridice glasul și să se spună un „NU“ 
hotărit armelor nucleare !“.

ÎN AUSTRALIA, la marșurile de 
primăvară pentru încetarea imediată 
a cursei inarmărilor pe Pămînt și in 
Cosmos, acțiuni desfășurate la Syd
ney. Canberra. Adelaide și alte ora
șe. au participat peste 300 000 de 
persoane.

în parlamentul NOII ZEELANDE 
se fac ultimele pregătiri în vederea 
dezbaterilor pe marginea unui pro
iect de lege prevăzînd declararea tă
rii ca zonă denuclearizată. O dată 
cu adoptarea acestei legi va fi nu

Marșurile de primăvară, demonstrațiile de masă și celelalte acțiuni 
din aceste zile in sprijinul păcii confirmă, incâ o dată, justețea tezei, 
consecvent susținută de România socialistă, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, privind rolul hotăritor care revine forțelor social- 
politice celor mai largi, popoarelor de pretutindeni in infăptuirea dezi
deratului suprem al zilelor noastre - înlăturarea spectrului distrugerii nu
cleare, trecerea la măsuri reale de dezarmare, asigurarea unui viitor 
pașnic întregii umanități. întărirea continuă a unității și solidarității in 
lupta popoarelor lumii pentru pace, cărora poporul nostru li se alătură 
cu întreaga energie, este condiția de bază ca acest mare obiectiv să 
fie atins, deschizindu-se astfel perspectiva făuririi acelei lumi fără arme 
și fără războaie, ts înțelegerii și colaborării, spre care năzuiește întreaga 
umanitate.

Nicolae PLOPEANU 
Petre STANCESCU

mit. pentru prima oară In istoria 
Noii Zeelande. un ministru însărci
nat cu problemele dezarmării.

în INSULA FIJI cerința înfăp
tuirii dezarmării, a încetării tuturor 
experiențelor nucleare se află in 
prezent in centrul dezbaterilor pri
lejuite de campania electorală, pen
tru alegerile parlamentare.

Demonstrații pentru pace au avut 
Ioc si in VENEZUELA, MEXIC, 
BRAZILIA și alte țări din America 
Latină. Simpozioane, conferințe, adu
nări pentru dezarmare s-au desfășu
rat. de asemenea. în KENYA, AL
GERIA. NIGERIA. ZIMBABWE și 
alte state ale continentului african.

Solidaritate cu lupta statelor 
africane din „prima Iinie“

BAMAKO 20 (Agerpres). — Partî- 
clpantii la lucrările Uniunii Inter
parlamentare Africane au hotărît să 
trimită o comisie a acestui organism 
în statele africane din „prima linie" 
— Angola. Botswana. Mozambic, 
Tanzania. Zambia și Zimbabwe. A- 
genția maliană de presă relevă că 
scopul acestei comisii este acela de 
a exprima direct solidaritatea po
poarelor afrioane cu țările din sudul. 
Africii confruntate cu acțiunile agre
sive ale regimului rasist din R.S.A.

O serie de rezoluții adoptate la 
reuniunea din capitala statului Mali 
se pronunță pentru acțiuni pe plan 
internațional care să determine Pre
toria să înceteze agresiufule împo
triva statelor din Africa australă, 
să abandoneze sistemul de apartheid 
si să admită actul legal al indepen
dentei Namibiei.

R. S. A.: Continuă 
acțiunile represive 

ale autorităților rasiste 
PRETORIA 20 (Agerpres). — Po

liția sud-africană continuă să re
curgă la acțiuni represive împotriva 
populației africane care se pro
nunță pentru abolirea politicii de 
apartheid. în cadrul acestor acțiuni 
se înscrie și recenta împușcare de 
către poliție a unei persoane care 
participa la o demonstrație pașnică 
antiapartheid la Kwadengezi, subur
bie africană a orașului Durban.

Pe de altă parte, in R.S.A. conti
nuă greva generală a muncitorilor 
din transporturile feroviare. Pentru 
a-i forța pe salariați să-și reia lu
crul, autoritățile au procedat la 
arestări in rindul liderilor sindicali, 
precum și la înscenări destinate să 
compromită această acțiune grevistă.

TOKIO 20 (Agerpres). — Primul 
ministru al Japoniei, Yasuhiro Na- 
kasone, a conferit, Ia Tokio, cu 
Oliver Tambo, președintele Con
gresului Național African (A.N.C.), 
principala organizație sud-afrioană 
de luptă împotriva apartheidului, 
interzisă de regimul minoritar de 
la Pretoria.

După cum menționează agenția 
Kyodo, citată de A.D.N., premierul 
nipon a subliniat. în cursul convor
birilor. că țara sa va continua să 
acționeze pentru abolirea aparthei
dului. exprimîndu-și speranța că 
acest obiectiv va putea fi realizat 
prin mijloace pașnice.

La rindul său. Oliver Tambo a 
subliniat necesitatea intensificării 
sancțiunilor economice impuse îm
potriva regimului minoritar sud- 
african și a cerut Japoniei să-și 
aducă, pe plan internațional, o con
tribuție mai mare în acest do
meniu.
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Uriașe manifestații desfășurate în 
ultimele zile în Europa, continentul 
căruia îi revine un rol hotăritor în 
înfăptuirea dezarmării și salvgarda
rea păcii, au fost plasate sub semnul 
marelui deziderat al retragerii și 
lichidării rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune și al eliminării tu
turor armelor de distrugere în masă.

Astfel, în peste 300 de localități din 
R.F. GERMANIA au avut loc adu
nări, demonstrații, lanțuri ale păcii, 
s-au strins semnături pe apeluri pen
tru dezarmare, s-au organizat blocade 
ale bâzelor militare unde sint insta
late rachete cu rază medie de ac
țiune. Una dintre lozincile centrale 
sub care s-au desfășurat marșurile 
de primăvară a fost : „NU TREBUIE 
IROSITA ȘANSA ISTORICĂ DE A 
ELIBERA EUROPA DE ARMELE 
NUCLEARE !“. în multe localități 
s-au constituit caravane de cicliști și 
motoclcliști, coloane de demonstranți, 
spre a da glas dorinței lor de a 
trăi în condiții de pace și securitate. 
La aceste manifestații au participat 
suțe de mii de locuitori, reprezen- 
tind toate categoriile sociale, inclu
siv reprezentanți ai opiniei publice 
din alte țări vest-europene. Cele 
mai mari acțiuni s-au desfășu
rat în orașele Kfiln, Dortmund și 
Hamburg. în bazinul Ruhr-ului. ma- 
nlfestantii curtau pancarte oe care 
se putea citi : ..LOCURI DE MUN
CA — NU RACHETE !“.

Semnificativă este și poziția ex- 
?rimată din nou, in aceste zile, de 

artidul Liber-Democrat, membru al 
coaliției guvernamentale, care, în
tr-un document dat publicității, sub
liniază că „eliminarea rachetelor cu 
razi medie de acțiune ar putea


