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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a efectuat o vizitii de luciu pe șantierul amenajării
riului Aries pentru irigații, navigație si alte folosințe

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, a primit, miercuri,
delegația Partidului Comunist Japo
nez. condusă de Hiroshi Tachiki,
membru al Prezidiului Permanent
al Comitetului Central al Partidului
Comunist Japonez, președintele Co
misiei afacerilor internaționale a
partidului, care, la invitația C.C. al
P.C.R.. efectuează o vizită in tara
noastră.
Oaspetele a înmînat un mesaj și
a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu, din partea to
varășului Kenji Miyamoto, președin
tele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Japonez, un cald
mesaj de salut. împreună cu cele
mai bune urări de succes în întrea
ga sa activitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru mesaj și a ru
gat, la rindul său, să se transmi
tă tovarășului Kenji Miyamoto un
salut prietenesc și cele mai bune
urări.
în timpul întrevederii au fost re
levate bunele raporturi de prietenie
și colaborare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist
Japonez. Au fost subliniate pozițiile
si aprecierile comune sau foarte apropiate pe . care cele două partide
le au in toate problemele majore ale
vieții internaționale actuale — și in
mod deosebit în problemele dezar
mării nucleare și preintîmpinării
războiului, ale asigurării băcii în
lume.

FAPTE ALE HĂRNICIEI MUNCITOREȘTI
IAȘI: Șantierelor - mai multe prefabricate

CRAIOVA :
Transformatoare de mare
complexitate tehnică
La întreprinderea ..Electropu*ere“ Craiova au fost introduse in
fabricație noi tipuri de transforma
toare de înaltă complexitate teh
nică, destinăte obiectivelor de
investiții prioritare ale economici
naționale.
— Este vorba de transformatoa
re de medie și mare putere ne
cesare centralei atomonucleare de
la Cernavodă, întreprinderii „Me
trou" București și unor noi obiec
tive miniere și energetice ale ță
rii. dar care sint solicitate și la
export — a ținut să precizeze Paul
Dinu, șeful secției transformatoare
mari. Sint produse de înaltă com
plexitate tehnică, pe care experi
mentatul nostru colectiv s-a an
gajat să le realizeze intr-un timp
record și Ia înalți parametri cali
tativi. (Nicolae Băbălău).

Raport muncitoresc
in cinstea zilei de 1
Mai : colectivul între
prinderii de materiale
de construcții din Iași
a livrat șantierelor, in
plus față de sarcinile
de plan, o cantitate de
prefabricate din beton
echivalentă cu execu
ția a 60 de apartamen
te. Un succes cu atit
mai vrednic de laudă,
dacă avem in vedere
că această cantitate
suplimentară de pre
fabricate s-a obținut
pe seama creșterii
productivității muncii
și in condițiile econo
misirii a peste 25 MWh
energie electrică.
— Ne străduim și in
continuare — ne spu
ne inginerul Emil Alexandrescu, directorul
întreprinderii — să

realizăm prefabricate
numai de bună calita
te. In acest scop, acordărn toată atenția
turnării betoanelor și
finisării direct din fa
brică. In aceste zile
premergătoare sărbă
torii de la 1 Mai am
realizat o nouă linie
tehnologică pentru fi
nisarea pereților inte
riori pe ambele părți.
In același timp, expe
rimentăm
o rețetă
nouă folosind cenușa
de termocentrale prin
care economisim nisip
și ciment.
Lucrătorii din for
mația de la noua linie
tehnologică de finisa
re a pereților interiori
se află in aceste zile
intr-o însuflețită în
trecere pentru a trimi

Lucrare de mare amploare, ini
țiată de conducătorul partidului și
statului nostru, amenajarea riului
Argeș are o deosebită importantă economică și socială. Prin efectuarea
lucrărilor complexe prevăzute se
creează condiții pentru folosirea cu
maximă eficientă a resurselor de
apă ale întregului bazin hidrogra
fic al Argeșului pentru irigații și
navigație, pentru producerea de energie electrică, alimentarea cu apă
potabilă și industrială a unor loca
lități și obiective economice, pentru
desecarea unor terenuri adiacente cu
exces de umiditate, precum și pen
tru apărarea terenurilor și a unor
localități împotriva inundațiilor. Lu
crarea prezintă o mare însemnătate
și prin aceea că va lega Capitala de
Dunăre, fapt care va contribui în
mod hotăritor la îmbunătățirea
transporturilor, la dezvoltarea economico-sociaîă a acestei zone a
țării.
Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului, la care au parti
cipat tovarășii Constantin Olteanu,
Silviu Curticeanu și loan Petre, a
fost axată pe analiza stadiului lu
crărilor prevăzute și pe stabilirea
măsurilor corespunzătoare în ve
derea înfăptuirii, la termenele stabi
lite. a acestui obiectiv, a simplifică

rii si modernizării soluțiilor de pro
iectare.
Dialogul secretarului general al
partidului cu specialiștii din cerce
tare si proiectare din cadrul antre
prizelor de construcții-montaj a în
ceput in zona lacului de acumulare
Mihăilești-Cornetu. Cu ajutorul unor
planșe și grafice a fost prezentată
organizarea de ansamblu a întregu
lui șantier, soluțiile adoptate pentru
construcția acestui punct de lucru de
însemnătate deosebită, care deschi
de, in fapt, zona prevăzută a fi ame
najată. în zona Mihăilești-Cornetu,
unde se realizează barajul de pe Ar
geș, se acumulează un volum de apă
de circa 80 milioane metri cubi. Aici
se află un nod hidrotehnic prevăzut
cu hidrocentrală. Constructorii au
informat despre modul cum sînt
eșalonate principalele lucrări, pre
cum și în legătură cu măsurile luate
pentru a îndeplini în cele mai bune
condiții sarcina ce le-a fost încre
dințată.
Șantierul oferă o imagine suges
tivă a muncii angajante a construc
torilor. între ei se află și brigadierii
de pe Șantierul național al tinere
tului, inaugurat în luna august anul
trecut.
O atenție specială a fost acordată
examinării programului de execuție

și soluțiilor adoptate pe șantierul
viitorului port București — 30 De
cembrie. Și aici, cadrele de condu
cere ale șantierului au înfățișat se
cretarului general al partidului sta
diul lucrărilor și măsurile ce se în
treprind pentru ca acest obiectiv să
fie realizat in termen.
Pe parcursul vizitei au fost ana
lizate, de asemenea, soluțiile și sta
diile fizice la nodurile hidrotehnice
de la Copăceni, Gostinari și Olteni
ța, unde urmează să se realizeze
ecluze pentru tranzitarea navelor,
baraje deversoare și hidrocentrale.
în sectorul încredințat spre exe
cuție militarilor forțelor noas
tre armate — cu o lungime
de 35 de kilometri — tovarășului
Nicolae Ceaușescu i s-a raportat de
către ministrul apărării naționale,
general-colonel Vasile Milea, des
pre stadiul lucrărilor și modul în
care se acționează pentru înfăp
tuirea misiunii încredințate.
Secretarul general al partidului a
acordat o atenție specială modului
de realizare a podurilor ce vor fi
construite peste riul Argeș regu
larizat și navigabil.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
examinînd modul în care s-a trecut
la traducerea in viață a acestui pro
iect. a cerut factorilor de răspundere
să întocmească un program de ansam
blu care să asigure atacarea lucră
rilor pe întreaga lungime a Arge
șului între București și Dunăre, ast
fel incit investiția să se realizeze
într-un termen cît mai scurt.
Secretarul general al partidului a

cerut specialiștilor, tuturor factori
lor cu atribuții in realizarea acestui
important obiectiv să adopte pretu
tindeni soluții constructive și tehno
logice simple, cu consum minim de
materiale, combustibil și energie cit
mai eficiente din punct de vedere
economic.
S-a atras atenția asupra necesității
restringerii lucrărilor și a organiză
rilor de șantier in vederea reducerii
Ia minimum posibil a suprafețelor
agricole și silvice ocupate.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat importanța extinderii lu
crărilor de amenajare complexă a
zonei și a cerut ministerelor implica
te, organelor locale de partid și de
stat să efectueze studii ample în
acest sens pentru întregul spațiu
hidrografic, urmînd ca pe lin.gă
Argeș să fie amenajate și riurile
Sabar și Ciorogîrla. Va trebui asigu
rată și sistematizarea localităților, aplicind prevederile legislației in vi
goare. S-a stabilit ca, in diferite
puncte de-a lungul Argeșului, să fie
organizate spații de agrement care
să valorifice condițiile create prin
lucrările de investiții prevăzute.
Mulțumind pentru vizită, pentru
indicațiile primite, constructorii, proiectanții, reprezentanții ministerelor
care participă la realizarea investiției
au asigurat pe secretarul general al
partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de hotărirea lor, a tuturor oamenilor
muncii cărora li s-a încredințat aceas
tă cinste, de a acționa cu energie și
devotament in vederea înfăptuirii
exemplare a sarcinilor trasate.

Oamenii muncii din
industria
județului
Suceava
acționează
cu dăruire pentru întimpinarea zilei de
1 Mai cu realizări de
seamă in producție.
Punind accentul pe
creșterea indicelui de
folosire a mașinilor,
utilajelor și instala
țiilor din dotare, pe
utilizarea eficientă a
capacităților de pro
ducție și a timpului
de muncă, ei au reali
zat peste prevederi in
perioada care a trecut
din acest an 13 800
tone pirită, 207 tone

te șantierelor ciți mai
mulți pereți finisați de
ambele părți și de cea
mai bună calitate.
De curind, de pe
fluxul de fabricație
s-au expediat șantie
relor de locuințe din
Iași componentele ne
cesare pentru aparta
mentul cu numărul
30 000. Aceasta este ci
fra realizată din 1975
pină acum, de cind
întreprinderea de ma
teriale de construcții
din Iași a primit sar
cina să realizeze case
prefabricate. Ceea ' ce
înseamnă aproape o
treime din cele peste
100 000
apartamente
construite in județul
Iași in anii care au
trecut de la Congresul
al IX-lea al partidului.
(Manole Corcaci).

BÎRLAD : Noi tipuri de rulmenți
Mobilizat de îndemnurile și
orientările secretarului general al
partidului, puternicul colectiv de
oameni ai muncii de la întreprin
derea de rulmenți din Birlad ac
ționează susținut și cu inaltă răs
pundere pentru a întîmpina cu noi
și importante realizări ziua de
1 Mai.
— O atenție prioritară acordăm
îndeplinirii exemplare a exportului
in cele peste 70 de țări ale lumii —
ne spunea inginerul Constantin
Foarfecă, președintele consiliului
oamenilor muncii. în acest scop,
concomitent cu aplicarea măsurilor

SUCEAVA : Produse peste prevederi

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, a efectuat, miercuri, 22 aprilie, o vizită de lucru
pe șantierul amenajării riului Argeș pentru irigații, navigație
și alte folosințe.

S-a exprimat dorința și hotărîrea
celor două partide de a întări în
continuare colaborarea și solidarita
tea dintre ele în lupta pentru solu
tionarea constructivă a marilor pro
bleme ale contemporaneității.
în cadrul convorbirii au fost relie
fate însemnătatea întăririi unității
de acțiune, a solidarității și colabo
rării dintre partidele comuniste și
muncitorești, necesitatea conlucrării
lor mai active in lupta pentru pace,
pentru progres economic și social.
La primire au luat parte tovarășii
Emil Bobu. membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., Constantin Mitea, consilier
al secretarului general al partidului,
si Nicolae Mihai, adjunct de șef de
secție la C.C. al P.C.R.

metale neferoase în
concentrate, peste 50
utilaje . idhnologice,
9600 metri cubi che
restea, 76 326 mp fur
nire estetice, 127 720
metri pătrați PFL,
uși-ferestre,
hirtie
pentru ambalaj, fibre
de in, țesături și alte
produse necesare eco
nomiei
naționale.
Semnificativ este fap
tul că sporurile amin
tite au fost realizate
in condițiile economi
sirii a 3 958 MWh
energie electrică. 3 951
tone combustibil con
vențional, 1 800 mc

lemn etc. La panoul
de onoare al intreț-prii socialiste organiza
te in cinstea marii
sărbători a muncii se
află lucrătorii de la
întreprinderea fores
tieră de exploatare și
transport, întreprin
derea de confecții și
întreprinderea de tri
cotaje „Zimbrul1* din
Suceava, Uzina de
construcții. și reparații
utilaje și piese de
schimb Vatra Dornei,
întreprinderea de co
voare plușate din Și
ret. (Sava Bejinariu).

de organizare și modernizare a
producției, am lansat in fabricație,
la cererea partenerilor externi,
peste 50 de noi tipuri de rulmenți
cu caracteristici tehnice superioare,
pe care îi și livrăm înainte de ter
men. în acest fel, în cinstea apro
piatei sărbători a muncii, am
expediat suplimentar la ex
port rulmenți realizați la nivel
mondial in valoare de 16,2 milioa
ne lei, ceea ce ne dă posibilitatea
ca planul pe 4 luni la acest indi
cator să fie îndeplinit cu mult
înainte de termen. (Petru Necula).

BRAD : însemnate cantități
de minereuri peste plan
.Colectivul de oameni ăl' muncii
de Ia întreprinderea
minieră
Barza — Brad, avind în frunte
pe comuniști, realizează impor
tante succese în producție în întîmpinarea zilei muncii — 1 Mai.
Organizînd în condiții superioare
activitatea în subteran și folosind
intensiv instalațiile t și utilajele
din abataje, minerii de aici au
extras peste prevederile de plan
însemnate cantități de minereuri
și substanțe utile, în valoare de
peste 2 milioane lei, în timp oe
cheltuielile materiale au fost re
duse cu 7,5 lei la 1000 lei producție-marfă. (Sabin Cerbu).

ÎNSĂMÎNTĂRILE

— încheiate în cel mai scurt timp!
• Pînă în seara zilei de 21 aprilie au fost semănate în total 68 la sută din
suprafețele destinate culturilor de primăvară, din care porumbul și soia repre
zintă cîte 60 la sută din suprafețele planificate.
• La aceeași dată mai rămăseseră de semănat peste 1,7 milioane hectare,
din care 941 000 hectare cu porumb și 165 000 hectare cu soia.
• Generalizînd experiența județelor fruntașe și folosind din plin toate mij
loacele mecanice, semănatul trebuie încheiat neîntîrziat pe toate suprafețele pre
văzute.
In paq. a 111-a: Relatări ale reporterilor și corespondenților „Scinteii"
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PLANUL PE ACEST AN-ÎNDEPLINIT EXEMPLAR!
Tării-cit mai mult cărbune!
9

la baza rezultatelor

-folosirea cu indici superiori
a complexelor mecanizate
ÎNVĂȚĂMINTELE rodnice ale unui record
IN PRODUCȚIE LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ PAROȘENI
Peste un milion de tone de cărbu
ne a reprezentat recordul de produc
ție al colectivului de mineri .de la
Paroșeni in anul 1986. Pentru prima
'oară acest harnic colectiv de muncă
a reușit o asemenea performanță
■a muncii, motiv de bucurie, de
deplină satisfacție, de mobilizare
mai puternică pentru depășirea aces
tui record, perfect posibilă in con
dițiile minei din Paroșeni. „In
muncă și in mod cu totul deosebit in
minerit — ne spune ing. loan Beserman. directorul întreprinderii minie
re Paroșeni — obținerea unei per
formanțe depinde in primul rînd de
seriozitatea cu care pregătești totul :
și omul care intră în adîncurile pămîntului. dar în mare măsură și
complexele mecanizate, adevărate
uzine subterane in condițiile minei
noastre. Dacă într-o brigadă nu sint
oameni foarte bine pregătiți, disci
plinați și perfect uniți in efortul
ior colectiv, degeaba exiștă mașini
de mare randament și instalații mo
derne de transportat cărbunele. Ma
șinile și instalațiile noastre sint
stăpinite perfect de mineri, sint în
treținute cu o mare grijă de oameni
specializați. Și, în plus, noi. executăm
adaptarea mașinilor la condițiile
noastre de zăcămint. Așa obținem
producții mari pe post, așa am ajuns
la recordul de extracție de anul tre
cut, cu care am cîștigat întrecerea pe
țară între unitățile miniere. Un re
cord care ne obligă nu numai să-l
egalăm în acest an, ci și să-l depă
șim substanțial. Un asemenea obiec
tiv am cuprins de altfel în chemarea
la întrecere pe anul 1987 către mine
rii țării".
Rezultatele din acest an demon
strează că obiectivul stabilit poate fi
Îndeplinit cu succes. Astfel, pe pri
mele trei luni planul a fost integral
îndeplinit și s-a obținut o produc
ție suplimentară de 5 411- torte, dd
cărbune. Cum au . fosi> obțifiute ase.-,
menbh' rezultate dț' valoare ? Mine
rii de la Paroșeni ri-au făcut'hiifî un
,secret din metodele tehnice și orga
nizatorice pe care le practică. Cu pri
lejul mai multor schimburi de expe
riență care au avut loc in Valea Jiu
lui, acestea au fost pe larg explica
te. S-au făcut și demonstrații - prac
tice. Astfel, brigada lui Gavrilă MeSzaroș de la Paroșeni a intrat in sub
teran alături de colegii ei de la
mina Bărbăteni, arătindu-le cum se
lucrează eficient cu un complex de
mare randament. Iar „elevii", sili
tori. i-au urmat îndeaproape pe
;,'profesori", obținînd după aceea re
zultate superioare in producție.
între factorii care explică bunele
realizări ale colectivului de la Paro
șeni, de cea mai mare însemnătate
eș.te utilizarea cu eficiență superioa
ră a dotării tehnice moderne. Aici,
un complex de mare capacitate se
mpntează în numai 25 de zile, față
de 75 și chiar 90 de zile în alte- mine.
Un complex, care este compus din
nu mai puțin de 90 de secțiuni, cînd
sg introduce in subteran, mai intii
se montează la lumina zilei, in curtea
minei. Este prima „operație" de
montare a acestui colos lung de cițiva
zeci de metri și înalt de aproape
cinci metri. La prima vedere o serie
de operații in plus : montarea, por
nirea, apoi demontarea și transpor
tul in adincuri din nou pentru mon

tare, de data aceasta pentru produc
ție. Cum susțin specialiștii de la Pa
roșeni, este vorba de o activitate efi-'
cientă întrucit această „repetiție" de
montare la suprafață ii ajută pe cei
care-1 vor minui in subteran să cu
noască bine reperele complexului, să
adapteze perfect utilajele la condi
țiile de. zăcămint, să rezolve din timp
problemele de ordin tehnic și tehno
logic. Faptul că mulți dintre mem
brii brigăzii de mineri care lucrează
cu complexul mecanizat sint policalificați ii ajută să realizeze monta
rea rapidă a pieselor și subansamblelor. Care sint avantajele „exer
cițiului" montării la suprafață a uti
lajelor pentru testare 1 .
• Fiecare zi cîștigată la montaj
în subteran înseamnă un plus zilnic
de producție de aproape 1 000 tone
de cărbune.
• Montoril, electricienii, lăcătușii
și, in general, toți minerii care lu
crează pe aceste complexe ajung să
cunoască foarte bine modul de depa
nare, la nevoie, astfel că instalația
va putea să lucreze tot timpul la pa
rametri proiectați.
O în timpul montajului Ia „lumina
zilei" se poate asimila fabricația în
atelierul minei a unei serii de piese
de schimb care sint supuse mai ușor
uzurii, iar realizarea lor în cadrul
unității aduce importante economii
la costurile de producție.
• Este mult mai bine să se proce
deze așa decît să fie introduse utila
jele direct în abataje și acolo să se
constate unele nepotriviri la montaj
sau că nu Se poate adapta la condi
țiile de zăcămint, după care să fie
scoase din nou la „lumină", cerîndu-se ajutorul constructorului pentru
perfecționările necesare. Pierdere
de timp, de producție, de bani.
Dc^fgttr, dricit de târne1 ar"fi utila
jele și -procedeele tehnice utiliza-»'
te. peste up milion de. tone de căr
bune nu se puteau realiza, chiar în
condițiile în care mina de Ia Paro
șeni este mecanizată aproape sută la
sută, fără pasiune, fără ca oamenii
să pună suflet în absolut tot ceea
ce fac. fără ordine și disciplină. în
condițiile cind obții un astfel de re
zultat, mai pot fi trecute cu vederea
și anumite abateri care, in concepția
unora, n-ar influența cu nimic pro
cesul de producție ? Nu, nici un fel
de concesii indisciplinei ! Deși anul
trecut absențele nemotivate de la
lucru nu au fost de proporții, totuși
datorită acestora s-au pierdut în
semnate cantități de cărbune. Anul
acesta, în care fiecare tonă de căr
bune cîntărește greu in balanța re
zultatelor, s-au luat măsuri ferme
împotriva celor care manifestă aba
teri de la normele disciplinei de pro
ducție.
— Am fost fruntași anul trecut
cînd am extras peste prevederile de
plan mai mult de 60 000 tone cărbu
ne și vrem să fim in frunte și in
acest an, ne spune șeful sectorului
I, subinginerul Remus Becuș. în ca
drul sectorului nostru, în fiecare for
mație de lucru, la fiecare loc de
muncă se muncește cu multă dărui
re, cu hărnicie și spirit gospodăresc.
Astfel, Ia un moment dat, datorită
unor lucrări ce trebuiau efectuate in
panourile 3 și 4, era necesar să se

Aspect din camera dispeceratului de la I.M. Paroșeni
Foto : S. Cristian
monteze 6 secții ale unui complex
mecanizat. în mod normal, operațiu
nea impunea oprirea lucrului în cele
două abataje, ceea ce presupunea o
Însemnată, pierdere de producție. Nu
s-a urmat soluția cea mai simplă, a
opririi lucrului, ci s-a hbtărit alt
ceva mai greu, poate, dur mai efi
cient. Toți cei aflați în schimb, mi
neri, electricieni, lăcătuși, au pus
umărul și au mutat secțiile comple
xului intr-un timp foarte scurt, fără
să se reducă cu nimic, producția de
cărbune.
— Spiritul tovărășesc, de întraju
torare se manifestă la noi, la Paro
șeni, în toate sectoarele și la toate
locurile de muncă — ne precizează
directorul minei. Avem un colectiv
închegat, cu oameni cu o calificare
corespunzătoare. Bunăoară, forma
țiile care lucrează la pregătirea și
deschiderea de noi fronturi de lucru,
conduse de Vasile Liuță și Viorel
Poșa, sint tot atit de omogene, bine
organizate și pregătite profesional,
ca și brigada lui Ferencz Fazekas din
sectorul III, ca să iau un exemplu
la intimplare, brigadă care obține cu
un complex de înaltă productivitate
producții de peste 22 tone cărbune
pe post. Ne preocupă intens asigura
rea permanentă a fronturilor de
lucru pentru a exploata noi straturi
de cărbune și, concomitent, căutăm
noi soluții pentru imbunătățirea ca
lității cărbunelui extras.
Ce s-a întreprins concret ? Deoa
rece mecanizarea aproape completă
a extracției cărbunelui nu permite
alegerea sterilului in abataj, s-a in
trodus cu bune rezultate claubajul

pe fluxul de transport din galeriile
de bază ale frontalelor mecanizate
care il efectuează oameni special re
partizați împreună cu membrii, bri
găzilor . din subteran. Sterilul este
depozitat chiar de-a lungul fluxului
de transport, de Unde, dfn timp in.
titnp. după un program bine stabilit,i
se transportă spre suprafață. Tot
odată, la instalația de claubaj de la
suprafață se face alegerea manuală
a cărbunelui din steril, de la sortul
de 80 mm în sus. în cadrul consiliu
lui oamenilor muncii s-a stabilit ca
fiecare adjunct al șefului de 'sector
să aibă atribuții precise privind ur
mărirea respectării cu rigurozitate a
măsurilor prevăzute in acest an pen
tru îmbunătățirea calității cărbune
lui extras. De asemenea, prin bandajarea acoperișului în abataj cu plasă
de sîrmă, măsură recent introdusă.’
se evită amestecul sterilului in căr
bune, se intrețin mai bine instala
țiile hidraulice, se mențin pompele
de apă intr-o stare corespunzătoare
de funcționare, asigurînd și o între
ținere mai bună a galeriilor, toate,
acestea cohtribuind la reducerea pro
centului de umiditate .a cărbunelui.
Rezultatele ? în perioada care a tre
cut din acest an, măsurile respective
au condus la îmbunătățirea cu două
procente a calității cărbunelui ex
tras.
Sint rezultate care, cu siguranță,
vor fi amplificate in perioadele ur
mătoare.

Petre CRISTEA
Sabin CERBU

Onorarea contractelor la export
- probă a responsabilității comuniste
Dacă muncitorii secției montaj de
la întreprinderea „Timpuri noi" din
Capitală ar fi predat celor de la
expediție, la termenul planificat,
lotul de zece compresoare destinate
unui partener extern ar fi fost, fără
ihdoială. un lucru bun. Fapt cu atit
mai lăudabil cu cit era vorba de un
tip nou de compresoare. Dar s-ar fi
putut întîmpla ca lotul să fi fost li
vrat cu citeva zile intirzier<. Si ar fi
fost suficiente motive : insuficienta
experiență în construirea unor ase
menea compresoare. un volum mai
mare de sudură față de posibilitățile
secției. în realitate, insă, această co
mandă a fost efectuată cu trei zile
mai devreme. Comuniștii din secție
au considerat că limitele obligațiilor
profesionale trebuie depășite. că
realizarea planului la export este nu
numai o sarcină economică primor
dială, ci și o sarcină politică esenția
lă, ea răspunzînd unui imperativ
stringent al economiei naționale.
înainte de a se trece la executarea
acestei comenzi, intregul birou al or
ganizației de bază a examinat, chiar
in secția montaj, impreună cu for
mația comunistului Mihai Popescu,
posibilitățile realizării ei intr-un
timp cit mai scurt cu putință. De ce
întreg biroul 7 Foarte simplu. Mem
brii biroului, deși muncitori din alte
formații, erau ei inșiși implicați in
tr-un fel sau <ilt.ul în această lucra
re. Nu, n-a fost o . ședință. Nu s-a
întocmit nici un proces verbal. S-a
discutat la concret, s-au împărțit cu
exactitate răspunderile. „Avem tot ce
ne trebuie ?“ — a fost o ultimă între
bare. Toți cei prezenți au reflectat
citeva clipe in tăcere. „Nu vom putea
face față sudurii", și-a exprimat un
lăcătuș părerea. într-adevăr, așa era.
Nu de sudori era însă nevoie. Prin
policalificare, în formație mulți mun
citori își însușiseră și această meserie.
Le 'trebuia doar un convertizor de su
dură. S-a găsit imediat soluția. Convertizorul va fi împrumutat de la
atelierul de tinichigerie. Biroul orga
nizației de bază a stabilit că de în
făptuirea acestei sarcini de partid
vor răspunde șeful formației, împre
ună cu comuniștii Gheorghe Lupu,
Gheorghe Bănică și Ion Tațu. Tot
odată. secretarul biroului, Dumitru
Florescu, i-a asigurat de sprijinul
necesar. $i a fost nevoie de un ase
menea sprijin. în zilele următoare, o
presă a încetat să mai funcționeze.
Atunci, secretarul biroului organiza
ției do bază s-a adresat comunistului
Ion Ghenci, șeful unei formații din
sectorul de întreținere al secției.
„Dacă nu punem presa în funcțiune,
intîrziem efectuarea comenzii la ex
port". Aceasta a fost toată explicația
la sarcina de partid încredințată.

Formația a părăsit uzina seara tirziu. Nu înainte însă ca presa să func
ționeze.
Realizarea acestei comenzi n-ar fi
fost totuși posibilă dacă secțiile de
prelucrare n-ar fi livrat in avans
piesele care erau necesare.. înaintea
intrării in fabricație a pieselor pen
tru noile compresoare avusese loc
prima adunare generală a comuniști
lor organizației de bază de la linia
tehnologică nr. 1. de cind a fost ales
noul birou. Tema dezbaterilor — în
deplinirea planului la export. Cind
s-a citit referatul, mai toți comuniș
tii și-au auzit numele ; unii la „po
zitiv". alții Ia „negativ". Accentul
principal a fost pus pe îndeplinirea

VIAȚA DE PARTID
la întreprinderea
„Timpuri noi" - bucurești
sarcinilor individuale ale comuniști
lor, pe indatorirea de a le îndeplini
exemplar ; și nu atit pe modul in
care comuniștii iși realizează ei în
șiși sarcinile de producție, aceasta
fiind o obligație profesională de la
șine înțeleasă, ci cu deosebire pe
răspunderile încredințate de organi
zația de partid de a mobiliza pe cei
lalți oameni ai muncii la Îndeplini
rea, în condiții de înaltă calitate, a
producției destinate exportului. Me
dia de virstă- a colectivului este sub
30 de ani. Mulți tineri muncitori n-au
încă o experiență suficientă, iar
unele mașini la care lucrează sint de
înaltă tehnicitate, cu comandă nu
merică. îată de ce sarcina.de partid
se concretizează aici cel mâi frecvent
în ajutorul pe care comuniștii trebuie
să-l acorde permanent tinerilor mun
citori care le-au fost încredințați.
Sarcina de partid este clară : de ca
litatea pieselor executate de acești
tineri comuniști să răspundă ca de
calitatea propriei lor munci. Cei mai
mulți comuniști își onorează, zi de
zi, această sarcină. Și in mod deose
bit Marin Răducanu. Nicolae Radu,
Sebastian Staicu și Ionel Radu.
Preocupări asemănătoare există și ■
in alte secții ale acestei intreprinderi
bucureștene cu veche tradiție mun
citorească. De exemplu, lotul celor
zece compresoare livrate inainte de
termen încorporează și munca colec
tivului de la turnătorie. Relatarea
unui moment dificil apărut in aceas-

BRĂILA : Producție fizică suplimentară
menha. cu bune rezultate se pre
zintă și fabrica de excavatoare a
acestei mari unități brăilene. Ast
fel, producția pentru export reali
zată în avans „la zi" reprezintă li

în aceste zile premergătoare săr
bătoririi zilei de 1 Mai, oamenii
muncii de la întreprinderea de uti
laj greu „Progresul" Brăila înregis
trează sporuri însemnate la pro
ducția fizică destinată beneficiari
lor interni și partenerilor externi.
De la tovarășul Constantin Bănică,
secretarul comitetului de partid al
Fabricii de utilaj industrial, am
aflat că numai in perioada care a
trecut din luna aprilie s-au realizat
in avans 200 tone de utilaje pen
tru industria metalurgică. De ase-

vrarea a .24 excavatoare de diferi
te tipodimensiuni. Acestora li se
vor adăuga alte 67 excavatoare de
diferite tipuri. 4 dragline hidrome
canice și 15 mașini de ridicat și
transportat, care vor fi livrate be
neficiarilor interni și la export pînă
la finele lunii aprilie. (Candiano
Priceputul.

TIMIȘ : Apartamente noi la sate
satul aparținător Sînmartinu Sîrbesc, De altfel, in această comună,
pe raza căreia își desfășoară acti
vitatea puternice unități agricole
de stat și cooperatiste, precum și
unități industriale, unele cu pro
ducție destinată exportului, cum
este fabrica de mobilier, atributele
urbanizării se fac tot mai mult
simțite. Pentru mecanizatori, spe
cialiști, alți oameni ai muncii și
familiile lor au fost date in folo
sință 60 de apartamente, o creșăgrădiniță cu program săptăminal.
De asemenea s-a încheiat acțiunea
de alimentare cu apă potabilă in
sistem centralizat a tuturor locuin
țelor. (Cezar Ioana).

în comuna Peciu Nou, ca de
altfel în toate localitățile timișene,
se desfășoară ample acțiuni de gos
podărire și înfrumusețare, cum ar
fi modernizarea drumurilor de
acces, repararea trotuarelor și po
dețelor, plantarea de pomi fructi
feri, întreținerea pajiștilor și altele.
Numeroși cetățeni participă, tot
odată, la executarea unor lucrări
pentru darea în folosință a obiec
tivelor sociale și edilitar-gospodărești prevăzute pe acest an. între
acestea se înscrie un nou bloc de
locuințe cu 12 apartamente, care
adăpostește ’ la parter un local de
poștă și telefoane, precum și un alt
bloc prevăzut la parter tot cu spa
ții comerciale, care se înalță în

tă secție ne-a Îndreptat atenția însă
spre sculărie. în turnătorie, la un
moment dat, in toiul bătăliei pentru
realizarea comenzii destinate expor
tului, a încetat să mai funcționeze o
matriță de turnat sub presiune. A
fost cerut ajutorul sculărici. Cu o
oarecare incertitudine pentru că sculăria nu și-o onorat întotdeauna pro
misiunile. în cel mai bun caz. cei de
la turnătorie așteptau repunerea in
funcțiune a matriței după două zile.
Au fost insă plăcut surprinși cind
matrița le-a fost dată după o zi in
primire, în perfectă stare de func
ționare.
Care este explicația acestut prompt
răspuns ? La adunarea de dare de
seamă și alegeri a organizației de
bază de la secția sculărie s-a criti
cat, printre altele, și faptul că sar
cinile de partid încredințate comu
niștilor sint prea generale și nu au
un caracter concret, legate in pri
mul rînd de soluționarea probleme
lor producției. Noul birou, la aduna
rea generală următoare, a anunțat o
redistribuire a răspunderilor comu
niștilor cuprinși in organizația de
bază. Totodată, biroul a ințeles că
încredințarea de sarcini de partid
nu-i o acțiune statică, ci dinamică si
de permanentă, in funcție de reali
tățile locului de muncă, de necesi
tățile mereu in schimbare ale pro
ducției. Astfel, în cazul remedierii
matriței de turnare sub presiune de
la turnătorie, secretarul biroului. Ion
Chira, s-a orientat spre acei comu
niști cu cea mai bună experiență
profesională și cu cea mai rapidă
reacție de angajare și i-a recoman
dat conducerii secției pentru a le în
credința această lucrare. Comuniști
lor Gheorghe Zamfirescu, Nicolae
Corduneanu și Florin Popa le-ar fi
trebuit, teoretic, două zile pentru
efectuarea remedierii. Purtind girul
sarcinii de partid, lucrarea a fost
făcută în 16 ore de muncă neîntre
ruptă. practic într-o singură zi.
în adunările din organizațiile de
bază și în conferințele de dare de
seamă și alegeri la nivelul secțiilor
și întreprinderii, comuniștii de la
„Timpuri noi" și-au înscris, ca unul
dintre obiectivele principale ale ac
tivității lor din această perioadă. în
deplinirea exemplară a producției
destinate exportului. Este remarcabil
faptul că birourile organizațiilor de
bază, pornind de la acest obiectiv, au
reușit — de altfel, cu bune rezultate
— să concentreze majoritatea sarci
nilor de partid spre atingerea aces
tui țel. în același timp, întregii acti
vități de partid i s-a conferit un ca
racter unitar, direcții precise de ac
țiune. ceea ce i-a sporit, vizibil,
eficienta.
Munca concretă de partid, expe
riența de zi cu zi au conturat, in ce
privește sarcină de partid, trăsături
și exigente precise, printre care amintirii ■: încredințarea unei sarcini
concrete, pe o perioadă bine determi
nată, fiecărui membru de partid ; re
partizarea sarcinii de partid in raport
cu nivelul de pregătire profesională,
politică, cu posibilitățile reale ale
comunistului, cu necesitățile locului
de muncă ; asigurarea sprijinului bi
roului organizației de bază pe par
cursul îndeplinirii sarcinii ; exercita
rea unui control riguros asupra mo
dului in care fiecare comunist se
achită de misiunea încredințată : analizarea sistematică a conținutului
sarcinilor și redistribuirea lor cores
punzător noilor cerințe. în tematica
recentei instruiri a birourilor orga
nizațiilor de bază, organizată de co
mitetul de partid din întreprindere,
a fost inclus și un referat consacrat
sarcinii de partid, in care aceste tră
sături și exigente au fost ilustrate cu
exemplificări din activitatea comite
tului de partid și organizațiilor de
bază din secția montai.
Perfecționarea mecanismului re
partizării sarcinilor de partid, efor
turile de a elimina tendințele de
formalism care se mai ivesc în această privință in munca unor bi
rouri vor întări capacitatea politică
și organizatorică a organizației co
muniștilor de la întreprinderea „Tim
puri noi" pentru a consolida și a am
plifica rezultatele remarcabile obți
nute in lunile care au trecut de la
începutul anului : îndeplinirea și de
pășirea tuturor indicatorilor de plan,
inclusiv in ce privește exportul.

Constantin VARVARA

Bilanțul bun va deveni și mai bun
O zi de muncă din ultima de
cadă a lunii aprilie. Schimbul doi
preia din mers activitatea de ex
tracție a cărbunelui din . subteran
și cariere la întreprinderea mi
nieră „Sălajul" din Sărmășag.
Despre modul cum intimpină co
lectivul de aici ziua de 1 Mai ne
relatează inginerul Nicolae Colțan,
directorul tehnic al întreprinderii:
— Minerii sălăjeni acționează eu
răspundere, pe toate fronturile,
atit in subteran, cit și in cariere,
pentru a-și depăși zilnic sarcinile
la extracția cărbunelui, precum și
la livrări. Prin aplicarea fermă a
măsurilor menite să asigure creș-r

terea gradului de mecanizare a
lucrărilor, printr-o mai bună core
lare a operațiilor de pregătire și
deschidere a noilor abataje, prin
exploatarea intensă a zăcămintului
din cariere, îmbunătățirea fluxuri
lor tehnologice și folosirea efi
cientă a timpuLui de lucru, de la
începutul anului pînă in prezent
s-au extras, peste prevederi, 7 500
tone cărbune net.
— Dar livrările ?
— Și la acest capitol ne înscriem
cu depășiri. Pină la 1 Mai vom li
vra suplimentar energeticienilor
din Zalău și Oradea in jur de 8 000
tone cărbune. (Eugen Teglaș).

Investiții in avans, producție suplimentara
în cadrul lucrărilor de dezvoltare și modernizare, minerii din
brigăzile conduse de maiștrii Pe
tre Tuluc, ELeonor Semeniuc și
Gheorghe Dulhav din sectorul de
exploatare Vermeșli al Intrcprindorii miniere Comănești au atins
iert cota finală la puțul central de
■extracție, care se execută aici ca
lucrare de investiție, cel mai adine
puț din Valea Trotușului. O dată
cu aeeasta, ei au început probele
tehnologice la mașina de extracție
a cărbunelui de la mare adincime
— prima mașină de acest l'el de
fabricație românească realizată la
„Unio" Satu Mare. Au fost create
astfel condiții de punere în func
țiune a noului puț cu circa un an
de zile mai devreme față de plan.

Prin intrarea in producție a
acestuia se asigură valorificarea
rezervelor de cărbune de pe 4 ori
zonturi și o productivitate la
transport pe verticală de cel puțin
. două ori mai mare față de cea
'realizată în prezent. Aceleași for
mații de lucru au pus în funcțiune
ieri și o instalație de recuperare
a căldurii din apele de răcire a
cpmpresoarelor din sectoarele de
exploatare Rafira, Asău și Lu
mina. înzestrată cu utilaje mo
derne care poartă emblema între
prinderii „Tehnofrig" din ClujNapoca, noua instalație realizează
anual o economie de circa 100
tone
combustibil
convențional.
(Gheorghe Baltă).

Un nou abataj în producție
Ortacii de Ia mina Cucești din 200 tone, asigurînd condițiile de
cadrul Bazinului carbonifer Ber- atingere a sarcinilor planificate
bești-Alunu iși mobilizează forțele pentru cel de-al doilea semestru
în aceste zile in vederea dării in , al acestui an. Formațiile de lucru
exploatare a abatajului 520. „Prin
de aici vor fi îndreptate imediat
intrarea in funcțiune a acestei noi
după 1 Mai la pregătirea unui nou
capacități — ne informează ing.
șef Gheorghe Miclea — producția panou de exploatare pe abatajul
521. (Ion Stanciu).
zilnică a minei Cucești va spori cu

REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Oamenii muncii din industrie, construcții, transporturi, agricultură,
unități din domeniul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii, an
trenați in ampla întrecere socialistă, raportează in preajma zilei de 1 Mai
importante realizări în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe
anul 1987.
Pe baza rezultatelor obținute in primul trimestru al anului și a punc
tajului general stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți în criteriile de or
ganizare a întrecerii, la sfirșitul lunii martie pe primele locuri se si
tuează :
ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE
A CĂRBUNELUI ÎN SUBTERAN
Locul I : Întreprinderea minieră
Voivozi, județul Bihor, cu 931,8
puncte.
Locul II : întreprinderea minieră
Bărbăteni. județul Hunedoara, cu
905,1 puncte.
LoCul III : întreprinderea minieră
Paroșeni. județul Hunedoara, cu 749
puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI HIDROENERGETICE

Locul I : întreprinderea electrocentrale Rimnicu Vîlcea, cu 687,9
puncte.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Porțile de Fier, cu 557,9
puncte.
Locul III : întreprinderea electrocentrale Bistrița, județul Neamț, cu
495,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE
A ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de producție pe
trolieră Drăgășani, județul Vilcea,
cu 723,9 puncte.
Locul II : Schela de producție pe
trolieră Berea. ' județul Buzău, cu
672,8 puncte.

Locul III : Schela de producție
petrolieră Țicleni. județul .Gorj, cu
635,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA PRODUSELOR
REFRACTARE
Locul I : întreprinderea de produ
se cărbunoase Slatina, cu 568,7
puncte.
ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ
ENERGETIC. PETROLIER. UTILAJ
TEHNOLOGIC PENTRU META
LURGIE. CHIMIE. MATERIALE
DE CONSTRUCȚII ȘI ALTE
RAMURI
Locul I : întreprinderea de utilaj
chimic „Grivița roșie" București, cu
712,4 puncte.
Locul II : întreprinderea mecani
că de utilaj chimic București, cu
679,2 puncte.
Locul III : întreprinderea „Armă
tura" CIuj-Napoca. cu 129,9 puncte.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICĂ
ȘI TEHNICA DE CALCUL
ECHIPAMENT DE TELECOMUNI
CAȚII ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea „Steaua
electrică" Fieni, judelui Dîmbovița,
cu 733,4 puncte.
Locul II : întreprinderea „Conect"
București, cu 583,5 puncte.

Locul III : întreprinderea de piese
radio și semiconductor! Băneasa,
București, cu 250,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII
CAUCIUCULUI ȘI MASELOR
PLASTICE
Locul I : întreprinderea de arti
cole tehnice din cauciuc Brașov, cu
623,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII
LEMNULUI
Locul I : întreprinderea forestieră
de exploatare și transport Rimnicu
Vîlcea, cu 965,7 puncte.
Locul II : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Piatra
Neamț, eu 764,6 puncte.
Locul III : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Foc
șani. cu 297,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA —
BUMBAC
Locul I : întreprinderea textilă
Lugoj, județul Timiș, cu 779,1
puncte.
Locul II : întreprinderea textilă
„11 Iunie" Cisnădie, județul Sibiu,
cu 652.1 puncte.
Locul III : întreprinderea filatura
de bumbac Cimpulung Moldovenesc,
județul Suceava, cu 611,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI,
CAUCIUCULUI ȘI
ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de încăl
țăminte „Montana" Cimpulung Mol
dovenesc. județul Suceava, cu 551,6
puncte.

Locul II : întreprinderea de piele
Si încălțăminte „Progresul" Bucu
rești. cu 265,1 puncte.
Locul III : întreprinderea „Tăbăcăria minerală" Jilava București, cu
210 puncte.

IN INDUSTRIA ALIMENTARĂ —
SUBRAMURA
MORĂRIT-PANIFICAȚIE
ȘI PRODUSE FĂINOASE
Locul I : întreprinderea de mo
rarii și panificație Dîmbovița, cu
913,8 puncte.
Locul II : întreprinderea de morărit și panificație Vîlcea, cu 536
puncte.
Locul III : întreprinderea de morărit și panificație Galați, cu 524
puncte.

ÎN AGRICULTURA DE STAT —
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă de
stat Bacău, cu 994,1 puncte.
Locul II : întreprinderea avicolă
de stat Suceava, cu 501,6 puncte.
Locul III : întreprinderea avicolă
de stat Buftea, Sectorul agricol Ilfov,
cu 471,3 puncte.

ÎN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE
Locul I : Trustul antrepriză gene
rală de montaj utilaj chimic Bucu
rești, cu 499,2 puncte.
Locul II : Centrala antrepriză
generală de construcții industriale
București, cu 469,3 puncte.
Locul III : Trustul antrepriză gene
rală de construcții industriale ClujNapoca, cu 345,5 puncte.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE,
REGIONALE DE CALE FERATĂ
Locul I : Regionala de cale ferată
Craiova, cu 270,5 puncte.
Locul II : Regionala de cale ferată
Iași, cu 151,6 puncte.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR AUTO
Locul
porturi
Locul
porturi
Locul
porturi

I : întreprinderea de trans
auto Sibiu, cu 530,9 puncte.
II : întreprinderea de trans
auto Dolj, cu- 423,8 puncte.
III : întreprinderea de trans
auto Gorj, cu 405,7 puncte.

ÎN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR —
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE
CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comercială
de stat mărfuri alimentare Tirgoviște, cu 283,8 puncte.
Locul II : întreprinderea comer
cială de stat textile-încălțăminte
Pitești, cu 278 puncte.
Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Moinești, județul
Bacău, cu 273,6 puncte.
IN DOMENIUL TURISMULUI —
OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean de
turism Buzău, cu 450 puncte.
Locul II : Oficiul județean de tu
rism Neamț, cu 413,5 puncte.
Locul III : Oficiul județean de
turism Dolj, cu 405,9 puncte.
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insamintArile

-încheiate in cel mai scurt timp! s

• în ziua de 21 aprilie au fost semănate in total
288 000 hectare, cu 42 000 hectare mai puțin
decit in ziua precedentă
• în condițiile timpului schimbător, fiecare oră
bună de lucru trebuie folosită din plin

Prin temeinică organizare - sporiți
si mai mult iiitezala semănat!

Buna organizare putea fi fără excepții
Că in această campanie cu condiții deosebit de
dificile trebuie să se lucreze cu toate forțele pentru
încheierea grabnică a insămințărilor ți cu înaltă
răspundere pentru calitatea lucrărilor, este un fapt
de care sint convinși toți oamenii muncii din agricul
tura județului Ialomița. Ne vom opri doar
asupra
unui singur exemplu, dar semnificativ pentru marea
majoritate a unităților agricole ialomițene.

CÎND
OAMENII
SE ÎNTREC PE El ÎN
ȘIȘI. Străbatem partea de

18 ore pe zi, în timp ce
semănătorile lucrau efec
tiv din zori și pină seara,
cînd nu se mai putea ve
dea urma marcatorului.
Dar cîte asemenea exem
ple de devotament și înal
tă răspundere față de soar
ta viitoarei recolte nu se
pot întilni în Bărăganul
ialomițean ! Este fără în
doială pozitiv faptul că,
sub directa conducere a Co
mitetului județean Ialomița
al P.C.R., în marea majori
tate a unităților agricole
s-a reușit ca in condițiile
dificile ale acestei primă

pare că nimeni. Să expli
căm. Respectarea întocmai
a tehnologiilor de produc
ție impune ca o obligație
a specialiștilor de a fi me
reu prezenți în mijlocul
mecanizatorilor pentru a le
acorda asistența tehnică
necesară. La C.A.P. Ciochi
na am trecut pe la trei for
mații de lucru. Bine, în
conformitate cu regulile agrotehnice în vigoare, se
lucra doar in sola în care
inginerul-șef al cooperati
vei îndruma munca meca
nizatorilor aflați la pregă
tirea terenului. La punctul
de lucru unde se semăna
porumb șe aflau cei doi
mecanizatori cu semănăto
rile și un al treilea care,
intr-un teren unde s-a dat
o primă lucrare cu discuri
normale, se mai făcea și o
a doua trecere, dar de data
aceasta cu ajutorul discu

cimpie a Bărăganului ialomitean pe întinsul căreia
se află terenurile între
prinderii agricole de stat
Ograda. Aici, după rigori
de înaltă tehnicitate, s-au
insămințat zilnic cite 600
hectare cu porumb, soia și
fasole. Cifra ca dimensiu
ne reprezintă un record
absolut, dacă o raportăm
la normele de lucru pe
fiecare semănătoare. Dar
nu asupra acestui record
tine să. insiste directorul
întreprinderii,
inginerul
Petre Dumitrescu, ci asu
Bri^ada „Scînteii“ transmite din județul Ialomița
pra celui ce tine de durata
efectivă a actualei campa
nii agricole de primăvară.
semănatul să fie or lui mare, care mobiliza în
In numai două săptămîni, veri
ganizat in cele mai bune așa fel solul îneît scotea Ia
aici s-au însămintat tot condiții.
Pină ieri, semăna suprafață numai pămînt
atîtea hectare cite se fă tul culturilor
de primăva moale, foarte greu de lu
ceau altădată în cinci săp ră s-a realizat
pe 85 la crat. Cum la fața locului
tămîni. Și încă in ce con
din suprafața prevă nu se afla nimeni să ne
diții de calitate ! La ferma sută
o explicație, ne-am în
nr. 11 a I.A.S. Ograda i-am zută. un număr de 35 de dea
dreptat spre o altă solă a
găsit pe toți cei 11 mecani unități anunțind încheierea cooperativei,
unde se insăinsămințării porumbului pe
zatori și pe șefa fermei lu- toate
suprafețele prevăzu mința soia. Mergind pe ur
crînd la semănatul fasolei.
mele
semănătoarei,
vedem
te.
Printre
fruntași,
unită

Privind în urma combinanumeroase boabe de soia
țile agricole din Miloșești,
toarelor și a semănătorilor Gheorghe
Doja, Grindu,
rămase la suprafața tere
ne convingem cu cită pri Gîrbovi, Sărăteni
și Smirna.
nului. îl întrebăm pe me
cepere se lucrează aici pămîntul. Firesc deci ca pe Tocmai de aceea, pornind canizatorul în cauză la ce
adincime trebuie să semene
fata inginerei Viorica Ni de la aceste bune rezultate,
colae, șefa fermei, șă sur orice excepție de la buna și care anume sînt condi
țiile de calitate. El răspun
organizare
a
muncii,
de
la
prindem acel zîmbet ce
exprimă satisfacția omului ordine și disciplină, de la de sincer că nu știe, iar lă
cererea noastră nu este în
pentru lucrul bine făcut. Și controlul riguros al între
cită acoperire are această gii activități trebuie privi măsură să ne arate ordinul
de lucru care ar trebui să
satisfacție atunci cînd reu tă și tratată cu maximă
șești să reduci durata unei răspundere pentru înlătu specifice acest lucru. Do
rarea
ei.
Iată
o
situație
ce
campanii întregi la numai
rind să primim explicațiile
8 zile și cînd Ia o primă trebuie să formeze obiec corespunzătoare din partea
recepție a lucrărilor toate tul unor măsuri imediate agronomului, a șefului de
au întrunit calificativul de din partea organelor com
fermă, aflăm că nu este la
..foarte bine". La ferma petente.
datorie, așa cum de fapt
de aici, ca de altfel în toate
CINE-I CONTRO nu a fost în toată prima
cele 14 ferme vegetale ale
I.A.S.-uIui Ograda, nu au LEAZĂ PE CEI CARE
jumătate a zilei de marți,
fost constituite așa-zisele
21 aprilie.
CONTROLEA
schimburi de noaote, dar NU
Stabilirea
tehnologiei
atunci cînd a fost nevoie, ZĂ ? Din cele ce am vă
concrete de lucru cade In
formațiile ce acționau la
competenta inginerului apregătirea terenului au zut noi la cooperativa astat în brazdă și cîte 17— gricolă din Ciochina, se gronom. specialistul che-

mat să decidă în fiecare
caz asupra acelor metode
de lucru care în condițiile
date asigură folosirea cea
mai eficientă a mijloacelor
tehnice. Aceasta nu numai
pentru a realiza viteze de
lucru maxime, ci si pentru
a face lucrări de cea mai
bună calitate. De acest lu
cru ne-am convins și la
cooperativele agricole de
producție Ciocîrlia. Dridu
si Manasia, unde calitatea
ireproșabilă a lucrărilor
materializa pregătirea pro
fesională și pasiunea me
canizatorilor și specialiști
lor. De ce nu se procedea
ză peste tot la fel 7 Evi
dent. pentru că cei însăr
cinați nu-și fac datoria de
a controla lucrările in
cimp. ca de altfel si cei
repartizați să controleze
•munca specialiștilor.
Se pare că unii specia
liști au o optică deformată
asupra calității. în menta
litatea lor. ideea de calita
te presupune în mod obli
gatoriu un număr sporit de
lucrări. lgnorind de fapt
condițiile deosebit de favo
rabile ne care le oferă sta
rea ogorului. Terenul în
care se semăna porumb la
C.A.P. Rași. in mod nor
mal se putea pregăti printr-o primă trecere cu gra
pa cu colți în agregat cu
lama nivelatoare, urmată
de o a doua trecere cu gra
pa cu discuri, in cuplu tot
cu o lamă, care ar fi asigu
rat afînarea și nivelarea
foarte bună a solului. Inginerul-șef al cooperativei
a dispus însă aplicarea
unei tehnologii In care te
renul se pregătea prin trei
treceri : două cu grapa cu
discuri si una cu combinatorul. tehnologie care nu
numai că este foarte costi
sitoare. dar pe deasupra
nu asigură nici nivelarea
solului absolut obligatorie
In condițiile date. Aplica
rea unor asemenea lucrări
a determinat Intîrzierea
semănatului, iar pentru re
cuperarea rămînerilor ih
urmă, comandamentul ju
dețean pentru agricultură
a fost nevoit să le trimită
în ajutor forțe de la S.M.A.
Movila.

Fl. CEAUSESCU
I. POP, M. V1ȘO1U

URGENTAȚI SEMĂNATUL SOIEI!
Stadiul insămințării in județele din zona întîi, pină in seara
zilei de 21 aprilie
Județul

DOLJ
OLT
TELEORMAN
GIURGIU
SECTORUL AGRICOL ILFOV
IALOMIȚA
CĂLĂRAȘI
CONSTANTA
TULCEA
BRĂILA
BUZĂU
TIMIȘ
ARAD
Semănatul porumbului la C.A.P. Castelu, județul Constanța
Foto : I. Hcrțeg

Semnale pe adresa...

Suprafețele
semănate
— in procente —

38
47
39
25
51
71
73
70
53
97
54
52
58

Concluzia ce se desprinde din analiza datelor din tabelul de mai sus
este că in multe județe din zona intii semănatul soiei nu se desfășoară
in ritmul impus de .'timpul înaintat in care ne aflăm. Acum, mai ales
in condițiile înrăutățirii vremii, este nevoie ca organele județene de
partid și agricole și conducerile unităților agricole să acționeze energic,
folosind din plin mijloacele mecanice în fiecare oră bună de lucru
pentru urgentarea la maximum a insămințării soiei. Recuperarea răminerilor în urmă se impune cu atît mai mult cu cît de-acum înainte
orice întîrziere la semănat poate duce la diminuarea producției.

...Bazei de aprovizionare tehnico-materială a agricul
turii Brașov. Oameni> muncii din agricultura județului Brașov și-au
• Mărfi, 21 aprilie, cooperati
vele agricole Bogdănesti, Cașin,
Tîrgu Trotus, asociațiile economi
ce intercooperatiste din Bucium.
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Tîrgu
Trotus și alte unități din consiliul
unic Gheorghe Gheorghiu-Dej au
încheiat semănatul porumbului pe
întreaga suprafață planificată, iar
ieri, 22 aprilie, au terminat aceas
tă lucrare și cooperativele agricole
Coțofănesti. Stefan cel
Mate;'
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Gura
Văii. Consiliul unic Gheorghe
Gheorghiu-Dej este primul din ju
deț care a încheiat această lu
crare. (Gheorghe Baltă).

propus să obțină in acest an de pe 11 000 hectare cultivate cu cartofi
o producție de 45 000 kg la hectar. în acest scop a fost stabilit un pro
gram riguros la nivelul județului care prevede — se poate spune pină
in amănunt — măsurile care Vor garanta atingerea acestui obiectiv.
..Ceea ce a depins de noi — ne spune ing. Alexandru Algasovschi.
director cu sectorul vegetal in direcția agricolă — apreciem că am rea
lizat. Din păcate, ne găsim intr-o situație critică. Peste cîteva zile tre
buie să începem să aplicăm un erbicid specific, pe care încă nu-1
avem, pe suprafețele plantate, prin care să asigurăm protecția culturii
împotriva imburuienării explozive ce are loc de obicei in timpul răsă
ririi plantelor. Sosirea cu întârziere a erbicidului poate avea urmări
dăunătoare asupra producției de. cartofi. Iată de ce considerăm absolut
necesar ca, în următoarele zile, baza județeană de aprovizionare a agri
culturii să ne asigure cantitățile necesare din erbicidul respectiv. (Nicolae Mocanul.

...Combinatelor de îngrășăminte chimice Tîrgu Mureș,
Turnu Măgurele și Năvodari. Respectarea întocmai a tuturor nor
melor stabilite pentru complexul de lucrări necesare efectuării de cali
tate a insămințărilor implică în mod obligatoriu și necesitatea admi
nistrării la timp și in cantitățile stabilite a îngrășămintelor chimice pe
întreaga suprafață destinată culturilor. Lucrul acesta îl știu foarte bine
agricultorii județului Vrancea și. credem noi. în egală măsură și furni
zorii de îngrășăminte chimice. Acesta este motivul pentru care amintim
combinatelor de îngrășăminte chimice din Tîrgu Mureș, Turnu Măgurele
și Năvodari că față de agricultorii vrinceni nu și-au onorat în totalitate
contractele încheiate : restantele de azot, fosfor și potasiu se ridică la
3 006 tone. 2 472 tone și. respectiv, 1120 tone in substanță activă. (Dan
Drăgulescu).

• în ultimele trei zile, pe ogoa
rele județului Giurgiu, viteza de
lucru la semănat s-a dublat de la
o zi la alta. Dacă duminică au fost
insăminfate 5 120 ha, luni s-a ajuns
la S 773 ha, iar mărfi, 21 aprilie, s-a
atins o viteză de lucru de 15 662
ha, ceea ce a făcut ca și procen
tul de realizare la total insăm,în
tări pe județ să crească la 63 la
sută. (Ion Manea).

• Luni si marți, în consiliul unic
Drăgăsani, județul Vilcea, a fost
depășită viteza zilnică la semăna
tul porumbului cu 12 la sută, cele
mai mari suprafețe semănate realizindu-se in cooperativele agricole
Prundeni, Șutești, Drăgăsani și
Voicesti. Menținerea acestei viteze
asigură reducerea cu cel -puțin 2
zile a timpului necesar pentru în
cheierea insămințării porumbului.
(Ion Stanciu).

DQVOLTM PUTERNICA A PRODUCȚIEI ZMITEHNICE - UBIECTIV PRIORITAR Al OflMENIlOR MUNCII DIN AGRICUiniRA
Prin preocuparea permanentă pentru promovarea
celor mai noi și moderne tehnologii de creștere a
porcilor și industrializare a cărnii de porc, ca și prin
rezultatele foarte bune înregistrate în absolut toate
sectoarele de activitate, Combinatul agroindustrial Ti
miș reprezintă o unitate model a zootehniei noastre.
Din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, recent la acest combinat a fost
organizat un amplu schimb de experiență cu parti

ciparea a numeroși specialiști și cadre de conducere
de la complexele de creștere a porcilor și fabricile
de nutrețuri combinate din mai multe județe. Scopul
schimbului de experiență l-a constituit evidențierea ele
mentelor deosebite din tehnologiile aplicate aici, ele
mente care trebuie obligatoriu nu numai bine cunos
cute, ci și aplicate de indată, punct cu punct, in
toate complexele cu profil asemănător din țară.

explică în bună măsură de ce „Comtim“ — denumirea sintetică a com
binatului — a devenit o firmă cu
noscută, apreciată.
Specific modului de organizare a
activității in cadrul Combinatului
agroindustrial Timiș este integra
rea proceselor de producție atît in
plan vertical, cit și orizontal. In plan
vertical, prin crearea de unități spe
cializate se asigură procesele de se
lecție, ameliorare și reproducție pen
tru producerea materialului cu va
loare biologică de foarte bună cali
tate pentru îngrășătorii, care repre
zintă ultima verigă a ciclului de pro
ducție, realizat în circuit închis. In
plan orizontal, au fost create toate
sectoarele auxiliare — unități de pre
luare, depozitare și producere a nu
trețurilor combinate, sector mecanoenergetic, de construcții, întreprin
dere de transporturi auto etc. — tu
turor revenindu-le sarcina de a asi
gura permanent condițiile necesare
ca în unitățile producției de bază ac
tivitatea să se poată desfășura ne
întrerupt Ia parametrii prevâzuți.
Acest mod de organizare, la care
trebuie adăugate ordinea și discipli
na de producție cu adevărat desăvirșite, conferă un grad sporit de sigu
ranță și securitate în funcționarea
tuturor compartimentelor de pro
ducție. Altfel nici nu se poate la vo
lumul de muncă ce este de efectuat.
Spre edificare, iată cițiva din para
metrii unei zile obișnuite de muncă
la „Comtim" : se efectuează peste
800 de monte, se obțin 5 500 de pur
cei, 15 000 de animale sînt mișcate
pe diferite trepte de ameliorare sau
spre sectorul de ingrășare.
Tot ce s-a făcut la „Comtim", re
marca tovarășul Florentin Cărpanu,
„Erou al Muncii Socialiste", directo
rul combinatului, nu reprezintă nimic
ieșit din comun sau adus din im
port, ci reprezintă materializarea
muncii făcute cu pasiune și
răspundere revoluționară, a inaltuîui
profesionalism ce caracterizează în
tregul colectiv în a face așa cum tre
buie tot ceea ce se cunoaște, de fapt
de către toți, despre creșterea porci
lor in sistem industrial intensiv. Este
tocmai ceea ce demonstrează posibi
litatea preluării și generalizării largi
a experienței dobindite aici în toate
complexele de profil asemănător din

Istoricul unei experiențe
Este dificil de sintetizat In cîteva
rînduri activitatea acestui combinat,
ce cuprinde 75 de unități de produc
ție de bază și auxiliare, in care lu
crează peste 10 000 de oameni și care
funcționează ca un tot unitar, con
tinuu, ritmic și constant pe tot par
cursul anului. Cuvintele gazdelor :
,,vă aflați la cel mai mare combinat
de creștere a porcilor din lume" își
au o deplină acoperire în fapte. In
deschiderea schimbului de experien
ță. participanților le-au fost înfățișate
citeva date sintetice de referință pri
vitoare la istoricul înființării combi
natului, modul de organizare și re
zultatele obținute. Le prezentăm și
noi pe scurt.
In februarie 1978, cu prilejul vizitei
de lucru de la Complexul Beregsău,
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a trasat sar
cina ca pe scheletul acestui complex
să fie creat un combinat cu o capaci
tate de un milion de porci pe an, prin
integrarea tuturor proceselor de pro
ducție. Au urmat ani de muncă asi
duă, care au concentrat și canalizat
energia întregului colectiv în scopul
cercetării și experimentării celor mai
bune soluții pentru rezolvarea optimă
a diferitelor probleme legate de crea
rea unui, combinat de asemenea di
mensiuni. In anul 1983, cu un an mai
devreme, a fost atinsă capacitatea
de un milion de capete. An de an
apoi, combinatul s-a dezvoltat conti
nuu. în prezent, capacitatea sa se
ridică la peste 1,2 milioane porci
anual, la care se adaugă 32 000 de
tineret taurin la îngrășat.
Vom înfățișa doar cițiva din indi
catorii de producție și economici în
registrați în anul trecut, dar care
dau imaginea adevăratei dimensiuni
a activității combinatului. Au fost
obținuți 1 680 000 de purcei, din care
1 480 000 purcei ințărcați. Sporul me
diu zilnic de creștere in greutate a
fost de 320 grame la tineret și de 540
grame la porcii grași, cu un consum
specific de numai 2,60 unități nutri
tive și, respectiv, 4,50 unități nutriti
ve pe un kilogram spor. Producția
globală a combinatului s-a ridicat la
6 miliarde lei. Chiar și în limbajul
sec al cifrelor, acești cițiva indicatori
4

scheme a fost concepută întreaga
activitate. în acest scop fiind
create complexe specializate pentru
fiecare treaptă de ameliorare. Parti
cipanților la schimbul de experiență
li s-a explicat in amănunt modul de
organizare a activității. în virful pi
ramidei se află complexele de selec
ție și testare în rasă pură, care con
centrează fondul genetic de bază fo

sută, grosimea stratului de grăsime
este de numai 2,5 cm, iar pierderile
prin -mortalități, datorită adaptării
mai bune la condițiile intensive de
creștere și exploatare, au fost reduse
cu 30,4 la sută.
Complexitatea acțiunilor din uni
tățile de selecție și testare implică
culegerea, vehicularea și prelucrarea
unui număr impresionant de date și

Largi posibilități de generalizare
a tehnologiilor moderne
evidențiate de un amplu schimb de experiență organizat de Combinatul agroindustrial Timiș
tară. în continuare vom prezenta, în
esența lor, citeva din elementele de
osebite, cu valoare de experiență, pe
care se bazează activitatea rentabi
lă, de mare randament a acestui
combinat.

Selecția și ameliorarea
riguroase coloana vertebrală
a întregii activități
Selecția șî ameliorarea, privite ca
un tot unitar, inseparabile, reprezin
tă problema capitală, activitatea care
de 20 de ani a fost și este în conti
nuare perfecționată. De aceasta de
pinde îmbunătățirea permanentă a
calității efectivului matcă și, în final,
obținerea de produși cu înaltă va
loare biologică pentru ingrășare.
In decursul anilor, la „Comtim" a
fost pusă la punct o schemă de ame
liorare proprie, avind ca principiu
sistemul de ameliorare pe verticală,
ceea ce presupune circularea siste
matică a reproducătorilor dinspre
virful spre baza piramidei, asigurindu-se întreg necesarul de reproducă
tori la nivelul diferitelor trepte de
ameliorare.
In esență, programul de ameliora
re prevede concentrarea celui mai
valoros fond genetic, format din rase
pure, în virful piramidei, asigurarea
complexelor de reproducție indus
trială cu material de prăsilă de mare
valoare zootehnică, utilizarea intensă
a celor mai valoroși reproducători și
practicarea unor scheme optime de
metisare.
Corespunzător
acestei

losit In procesul de ameliorare. Acestea dispun de uh efectiv matcă
de scroafe de 10 500 capete, din ra
sele Landrace, Marele Alb, Duroc și
Hampshire, aici practicindu-se creș
terea in rasă curată pe bază de linii
și familii. Purceii de rasă pură trec
apoi la complexele de înmulțire,
unde se realizează a doua treaptă de
ameliorare prin încrucișări simple
între rase. Metișii simpli rezultați
sint preluați de complexele de re
producție industrială, unde se reali
zează a treia treaptă de ameliorare
pentru obținerea metișilor tri și tetrarasiali, destinați in totalitate pen
tru complexele de tngrășare. întrea
ga activitate de selecție, ameliorare
și reproducție a fost astfel dimensio
nată incit să se obțină anual 1,5 mi
lioane de purcei ameliorați pentru
ingrășare.
Acest sistem de selecție, ameliora
re si reproducție, realizat in circuit
închis pe ansamblul combinatului, și
nu pe complexe, prezintă multiple
avantaje, oel mal important fiind
producerea unui material pentru în
grășătorii verificat ca avînd o ridi
cată valoare biologică, capabil să va
lorifice complet progresul realizat in
celelalte sectoare si. în primul rînd.
în domeniul nutriției.
Sint demne de menționat rezulta
tele aplicării programului de amelio
rare prin hibridare in cadrul com
binatului Timiș. Numărul mediu de
purcei obținuți pe o scroafă a ajuns
la 21,35 capete, perioada medie de
creștere și ingrășare a fost redusă cu
11,5 la sută, consumul de furaje pe
tona de carne a scăzut cu 16,7 la sută,
procentul de carne .în carcase a
atins un nivel superior de 78,3 la

informații despre matca proprie și
animalele aflate in testare, șpunea
tovarășa Rodica Covăsințan, inginer-șef cu selecția, nutriția si cerce
tarea. De un deosebit interes s-au
bucurat soluțiile adoptate la „Com
tim" pentru fundamentarea științifi
că a deciziei în selecție, pe baze matematico-genetice. In acest scop, toa
te datele sint prelucrate automat pe
calculatorul electronic, combinatul
dispunînd de un centru de calcul
propriu. întreg efectivul aflat în se
lecție este pus pe calculator in baza
unui program de ameliorare com
plex".

Furajarea rațională pune
în valoare toți ceilalți
factori de producție
Și în domeniul alimentației ani
malelor, Combinatul agroindustri
al Timiș oferă o experiență pro
prie valoroasă, cu multe elemen
te ce pot fi generalizate și în
alte locuri. Este suficient să arătăm
că. la un efectiv rulat anual de
peste 1,2 milioane de porci, consu
mul specific mediu realizat în anul
trecut nu a depășit Ia porcii grași
4,5 kg de furaje pentru un kilo
gram spor in greutate. Pornind de
la relația că potențialul productiv
al animalelor se manifestă deplin
numai în condițiile unei alimenta
ții optime, aici a fost pus la punct
un sistem propriu prin care se
urmărește determinarea valorii nu
tritive brute și a stării lgienico-sanitare a resurselor de nutrețuri
aflate In stoc, elaborarea optimi

zată a formulelor de rețetă pentru
furajare și urmărirea permanentă a
respectării recepturilor date in fa
bricație, precum și a calității fie
cărei șarje de nutrețuri combinate.
Toate acestea formează obiectul ac
tivității laboratorului uzinal de nu
triție și zooigienă. Participanții la
schimbul de experiență au pus nu
meroase întrebări în legătură cu
modul concret de organizare a aeestei activități, căreia i s-a creat un
cadru adecvat pentru desfășurarea ei
pe baze strict științifice. Bunăoară,
la elaborarea recepturilor și a sis
temului propriu-zis de furajare se
ține seama de toți factorii care in
fluențează utilizarea cît mai de
plină a hranei de către animale. In
primul rînd sînt factorii dependenți
de animal, dați de potențialul ge
netic, individualitatea, sexul, vîrsta,
forma de producție, starea fiziolo
gică și starea de sănătate. Apoi,
sint factorii dependenți de furaje,
precum nivelul diferitelor sub
stanțe nutritive din rație, raportu
rile intre substanțele nutritive, den
sitatea nutritivă a rației și calitățile
organoleptice ale furajelor, cît și fac
torii dependenți de condițiile de
mediu.
Toți acești factori, stabiliți șl
analizați prin prisma interdepen
denței ce există intre ei, stau Ia
baza optimizării sub aspect nutri
țional și economic a setului de
recepturi, în vederea asigurării ne
cesarului de principii nutritive in
funcție de categoria de vîrstă. sex,
starea fiziologică, greutatea corpo
rală și producția urmărită a se ob
ține. In toată această activitate
deosebit de complexă se utilizează
calculatorul electronic al oficiului
propriu de calcul. Programele puse
pe calculator sint astfel concepute
incit să asigure echilibrarea re
cepturilor în 47 de parametrii nu
tritivi din domeniile energetic, pro
teic, mineralovitaminic și biostimuiatori.
Deoarece alături de baza ereditară,
cantitatea și calitatea factorului ali
mentar, un rol important în reali
zarea unei eficiențe maxime și în
utilizarea deplină a nutrețurilor
revine asigurării condițiilor de mi
croclimat și a necesarului de apă
cit mai aproape de cerințele fizio
logice ale animalelor, in permanență
în halele de creștere și ingrășare
se fac determinări fizice, chimice și
biologice pentru a se putea inter
veni operativ cu măsuri de reglare
a factorilor de mediu. Observațiile
pe timp îndelungat au demonstrat
că menținerea sub control a facto
rilor de mediu se impune cu atit
mai mult in condițiile industrial
intensive de creștere, unde mediul
de exploatare poate influența cu 10
pină la 15 la sută indicatorii tch-

nico-economici. Este esențial, bu
năoară in timpul iernii, să se asi
gure condiții de mediu optime, ast
fel incit furajele să fie convertite
integral în spor de greutate, și mi
pentru reglarea funcțiilor energetice
ale animalelor.
O atenție cu totul deosebită se
acordă calității furajelor adminis
trate. Așa cum sublinia tovarășul
Octavian Hess, șeful laboratorului de
nutriție și zooigienă. degeaba ai dat
20 de zile furaje foarte bune, că o
singură șarjă de nutrețuri combi
nate de slabă calitate neutralizează
progresul realizat, dînd animalele
înapoi pentru alte 20 de zile, evi
dent atit sub aspectul diminuării
sporului de creștere în greutate, cit
și al creșterii consurpului specific.
Participanții la schimbul de expe
riență s-au convins la modul con
cret despre felul in care trebuie să
6e acționeze pentru preîntâmpinarea
unor astfel de situații. Pentru aceas
ta. in toate cclc șase fabrici de
nutrețuri combinate proprii a fost
pus ia punct un sistem de control
permanent — 24 din 24 de ore —
prin care se urmăresc pe fiecare
fază toate șarjele de nutrețuri de
Ia toate rețetele de furajare sub
aspectul respectării cantitative și
calitative a recepturilor date în fa
bricație. Demn de reținut este
faptul că, datorită înaltului profe
sionalism al personalului muncitor,
dar și a calității deosebite a resur
selor de nutrețuri din stoc. care,
după cum vom arăta în capitolul
următor, au un rol determinant,
abaterile de la ce-i stabilit în
recepturi nu trec de plus sau mi
nus 5 la sută.
Un interes aparte prezintă moda
litățile folosite la „Comtim" pen
tru echilibrarea rațiilor sub raport
proteic. Pentru aceasta, pe lingă
completarea rațiilor cu făinuri pro
teice produse în combinat prin va
lorificarea tuturor reziduurilor de la
industrializarea cărnii sau din alte
sectoare, a fost extinsă folosirea lucernei in hrana porcilor. Noutatea
constă in faptul că lucerna este folosi
tă in furajare pe tot parcursul anului.
Intre 6 și 9 luni, in funcție de peri
oada de vegetație, lucerna se admi
nistrează ca plantă verde, iar în
restul lunilor — ca făină de lucernă
deshidratată. Este o metodă sim
plă, la îndemina oricui, prin care
se rezolvă probleme majore legate
de sporirea aportului proteic, și în
deosebi a celui vitamino-mineral, în
componenta rațiilor.
Intr-un' articol viitor vom aborda
alte aspecte reliefate in cadrul
schimbului de experiență de la Com
binatul agroindustrial Timiș.

Aurel PAPADIUC
Cezar IOANA
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
In sprijinul întăririi disciplinei

Pentru îmbunătățirea activității

m cooperativă

economice și de gospodărire a orașului
Oră de curs în laboratorul Liceului industrial „Electrocontact din Botoșani

în județul Buzău se află și co
O scrisoare adresată tovarășului
calitatea a Iî-a — 15 tone ; 181 tone
muna Movila Banului, unde coope au fost tomate nesortâte, iar 178 Nicolae Ceaușescu din orașul Zăr
rativa agricolă din localitate dis
tone, respectiv 42 la sută, s-au dat nești, județul Brașov, semnala, in
pune de tot ce este necesar ca să
spre furajarea animalelor deoarece esență, două probleme : nerealizaproducă mult și bine, in special
n-au fost recoltate la timp și nu s-au rea în întregime a planului de
legume, și să obțină, prin valori valorificat in termen. Asemănător
producție pe anul 1986, de către
ficarea corespunzătoare a acesto
întreprinderea „6 Martie" din lo
s-au petrecut lucrurile la varza, in
ra, cîștiguri apreciabile. Lipsește
calitate, precum și anumite defi
cultură dublă, unde au fost date
totuși un factor de mare însemnă
ciențe in buna gospodărire a ora
în furajare 111 tone.
tate pentru ca această posibi
șului. în scrisoare se relatau fapte
Conducerea cooperativei a' ma
litate să devină realitate : este
și date concrete, iar în încheiere
nifestat o slabă preocupare și pen
vorba de interesul și răspunderea
se
afirma : „Sintem convinși că veți
tru realizarea indicatorilor de plan
conducerii cooperativei agricole
da ascultare rugăminților noastre
la celelalte culturi de cimp, pro
de producție și a unor fer
și veți dispune efectuarea unui
ducțiile obținute fiind sensibil
me care, așa cum se relata într-o
control riguros, de către organe
mai mici decit cele prevăzute.
scrisoare adresată
tovarășului
asupra celor semnala
Șeful fermei legumicole, ing. Va- ' competente,
Nicolae Ceaușescu, în loc să or
te si luarea măsurilor ce se im
leriu Petrescu, mai mult a absen
ganizeze bine munca, să urmă
pun..."
tat decît a venit la muncă, uneori
rească sistematic îndeplinirea hoTovarășul Nicolae Ceaușescu a
fiind chiar văzut în stare de ebrietărîrilor și reglementărilor în vi
indicat ca scrisoarea să fie dată,
tate.
Este
și
motivul
pentru
goare, comit abateri, se dezintere
spre rezolvare, secretarului de re
care consiliul de conducere al coosează de averea obștească, ceea
sort al C.C. al P.C.R. în raportul
perativei l-a sancționat și a pro
ce face ca unitatea să aibă rezul
de cercetare se apreciază că o
destituirea
lui
din
funcție.
N-a
pus
tate financiare mult sub nivelul
parte din cele sesizate se
găsit însă audientă la consiliul bună
celor planificate. în scrisoare se
adeveresc, anul trecut unitatea neunic
agroindustrial
Stîlpu.
care
nu
afirma că de vină este și organi
realizind în totalitate planul proa depus referatul respectiv Ia Di
zatorul de partid care, deși cu
ducției-marfă. S-a confirmat fap
recția generală a agriculturii ju
noaște situația, nu a luat măsuri
tul că la secția forje au existat
dețului pentru decizia de desfacere
de îndreptare a lucrurilor. Mai
unele deficiențe in programarea și
a
contractului
de
muncă.
Totodată,
mult, el a dat unele dispoziții con
urmărirea realizării producției, în
organizatorul
de
partid,
deși
a
cu

trare cerințelor bunului mers al
întreținerea și reparația mașinilor
noscut situația de la ferma de le
lucrărilor.
și utilajelor, care au influențat
gume, nu a luat nici o măsură
negativ nivelul producției fizice,
La indicația tovarășului
pentru înlăturarea deficiențelor.
iar
rebuturile în unele luni s-au
Nicolae Ceaușescu, scrisoarea a
Așa stind lucrurile, colectivul de
situat la un nivel ridicat. Ca ur
fost dată, spre rezolvare, secreta
cercetare, împreună cu Comitetul
mare a acestei situații, în luna
rului cu probleme agrare al C.C.
județean de partid Buzău au decis
noiembrie 1986 comitetul de partid
al P.C.R. Din controlul efectuat
din întreprindere a efectuat o ana
de activiști ai secției pentru pro . sancționarea președintelui C.A.P.,
Nicolae Ion, și a contabilului-șef
liză, cu care ocazie a fost schimbat
bleme de agricultură a Comitetului
Done
Nicolae
cu
vot
de
blam
cu
șeful
secției, iar trei șefi de com
Central al P.C.R. și ai Comite
avertisment
și
destituirea
din
partimente
au fost sancționați
tului județean de partid Buzău
pentru neajunsurile constatate. în
a rezultat că, în cea mai mare funcție ; organizatorul de partid,
Gurgui Stan, a fost discutat de
prezent situația s-a imbunătățit
parte,
sesizarea se confirmă.
simțitor, secția realizîndu-și sar
Este adevărat, terenul destinat organizația de partid a aparatului
comitetului
județean
de
partid
și
cinile de plan. Referindu-se la re
producerii legumelor a fost cul
sancționat cu vot de blam.
tribuțiile muncitorilor direct pro
tivat integral, dar nu în struc
ductivi, in raport se subliniază că
S-a stabilit că, in perioada ime
tura prevăzută in planul de pro
acestea s-au situat intre 98—112 la
ducție al cooperativei. Pe de altă diat următoare. Banca agricolă să
sută, majoritatea secțiilor asiguefectueze o revizie de fond a
parte, producția obținută a fost
rîndu-și retribuțiile tarifare.
C.A.P. Movila Banului, urmînd să
sub cea planificată — cantitativ și
în legătură cu cel de-al doilea
se stabilească răspunderile mate
valoric. Din ce motive ? în ra
aspect din sesizare, în raportul de
riale in sarcina persoanelor vino
port se arată că in perioada de
cercetare se arată că din analiza
vate
de
păgubirea
avutului
ob

cooperativei
recoltare membrii
ștesc. în secretariatul comitetului efectuată au rezultat unele neajun
n-au fost mobilizați în totalitate
suri în aprovizionarea și buna
județean de partid s-au stabilit, in
de către cadrele de conducere ale
gospodărire a localității. Pe de altă
același timp, măsuri pentru elimi
parte, contrar prevederilor legale,
unității, astfel încit producția de
narea deficientelor constatate. în
tomate nu a fost strinsă decît par
tărirea ordinii și disciplinei, spori- au fost construite adăposturi pentru
animale pe terenuri agricole situate
țial. Nu s-au luat măsuri corespun 'rea răspunderii cadrelor și specia
în afara perimetrului construibil,
zătoare nici pentru valorificarea
liștilor față de sarcinile încredin
care, pe lingă faptul că au un as
producției, din care cauză din 417 țate, realizarea indicatorilor de
pect total necorespunzător, prezin
tone tomate de vară s-au livrat plan și întărirea economico-finantă și pericolul poluării zonei de
la(cajitatea I numai. 43, tone, iar Ia ciară a C.A.P. Movila Banului.
locuințe.
.

Analiza făcută în plenara Comi
tetului orășenesc de partid Zărnești in luna noiembrie anul tre
cut a scos in evidență neajunsurile
din activitatea consiliului popular
privind gospodărirea și aprovizio
narea, fapt pentru care biroul Co
mitetului județean de partid Bra
șov a hotărit sancționarea cu vot de
blam a primului secretar al Comi
tetului orășenesc de partid , Zărnești.
Pentru îmbunătățirea activității
întreprinderii „6 Martie" din loca
litate, s-a discutat cu conducerea
ministerului și a centralei de re
sort, stabilindu-se măsuri de îm
bunătățire a livrărilor de produse
din cooperare, principala condiție
de realizare și depășire a planului;
s-a stabilit ca reparația celor trei
utilaje din secția forje restante la
data analizei să se realizeze într-un
timp corespunzător ; s-au luat mă
suri de îmbunătățire a asistentei
tehnice pe toate schimburile, in
vederea mai bunei utilizări a ca
pacităților de producție și a forței
de muncă.
In legătură cu problemele ce pri
vesc orașul, s-a hotărît ca între
prinderea de panificație Brașov să
numească Ia Fabrica de piine din
Zărnești un șef de unitate cu pre
gătire și experiență, să se orga
nizeze un laborator de analiză a
calității produselor, i&r unitatea să
mai primească unele utilaje nece
sare. S-a stabilit, de asemenea, aprovizionarea de cel puțin două
ori pe săptămînă cu specialități de
panificație ; împreună cu Consiliul
popular județean Brașov, s-a hotă
rit organizarea unui spațiu comer
cial pentru prepararea și desface
rea produselor tip „Gospodina",
precum și demolarea construcțiilor
executate fără autorizație pe tere
nuri agricole din afara perimetru
lui construibil, aflate in împreju
rimile cartierelor ..6 Martie" și
combinatului chimic.
în încheiere se precizează că atît
concluziile cercetării, cit și măsu
rile stabilite au fost aduse la cu
noștință comitetului de partid din
întreprindere, precum și comite
telor de partid orășenesc Zărnești
și județean Brașov, in vederea du
cerii la indeplinire a măsurilor
preconizate.

Neculai ROSCA
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Scrisorile pe care le primesc din
cind in cind de la muncitorul Ale
xandru Sfirlea imi aduc o bucu
rie aparte. Pe lingă cele ce imi co
munică, cu atita sinceritate, un
om pe care nu am. avut incă pri
lejul să-l văd ori să-l aud, despre
munca zilnică de la Întreprinderea
mecanică și piese de schimb din
Oradea unde expeditorul este su
dor (deci un om obișnuit pină la
identificare cu imaginea flăcării),
mai am privilegiul de a citi, intre
cei dinții, poemele pe care le
atașează cu modestie epistolelor.
Epistole care, iată, bag seama, nu
poartă ștampila poștei din reșe
dința județului Bihor, ci pe aceea
a mult mai puțin știutei așezări in
care trăieșle, unde se înapoiază
serile pentru a scrie. Așezarea se
numește Cihei și o găsesc in Co
dul poștal al localităților din Re
publica Socialistă România in drep
tul cifrei 3 733. O cifră in spatele
căreia — o declar cu toată răs
punderea — se află un nesecat iz
vor de poezie adevărată. Acestui
sat (sau comună mai răsărită, cum
vreți să ii spuneți) ii sint închina
te de altfel cele mai multe dintre
poemele pe care le trimite in
plicuri de culoarea spicului copt,
acest semn de recunoaștere al piinii care va fi. Despre el însuși
mi-a vorbit o singură dată, intr-o
frază pe care o socot mai cuprin
zătoare decit orice mărturie auto
biografică. „Citesc mult și caut să
trăiesc in echilibrul dintre muncă
și artă, atit cit imi stă in putință".
Sint convins de puterea acestui adevăr al unei vieți tinere și-i do
resc prietenului meu incă necu
noscut ca viața întreagă să rămină
credincios acestui magistral echili
bru. Despre felul in care arată, ia
răși nu știu mare lucru. Să încer
căm totuși să aflăm aceasta apelind la frumoasele sale poeme. „Li
niile palmei mele sint brazde pilplind in lut / cu miresme din pri
virea fintinilor menumorute, / Pe

'TI

cerul patriei triumfă un zbor din
care au crescut / viziuni înaripate
adincite-n tunai volute". Aici, lingă
„fintinile menumorute" (frumoasă
sintagmă, omagiind nestinsa dorință
de libertate exprimată cindva de
Menumorut, stăpinul de drept al
plaiurilor bihorene), tinărul poet
simte „un reazim fericit, ca griul
atins de pasăre in zori", și nu exis
tă desigur o fericire mai mare ca
acest reazem moral și fizic pe care
cu toții il aflăm, la greu si la bine,

din cîntec
in ființa tulburătoare a Patriei.
Autorul poemelor mai știe, de ase
menea, că „strămoșii ne privesc !
prin izvoare / cu ochii dilatați / de
simțăminte, / ca niște muguri prin
care / istoria înflorește in noi...".
Si mai știe că „patria este amiaza /
unui dor ce răzbate / din leagănul
vetrei / cu lumina-nțeleaptă" • și
că „ea ne cuprinde pe toți / și ne
răsfringe / așa cum focul / trăiește
căldura / celor din jur / mai dulce
și mai coaptă i dăruindu-le^.".
Mi-am amintit, citindu-i versu
rile, de gindul covirșitor al unei
poete de azi: „lntr-un fel, toți
venim dintr-un sat..." și intr-adevăr, exemplul lui Alexandru Sfir
lea imi reconfirmă tăria acestui
vers. Îmi place să imi imaginez
acum viața de la Cihei, vechea așezare bihoreană peste care au tre
cut, desigur, atitea furtuni ale is
toriei și care' a rămas întreagă și
demnă datorită neclătinării celor
ce-o viețuiesc din vechime. N-am
fost niciodată la Cihei, chiar dacă

Pregătiri pentru „Litoral ’87“
în această perioadă se fac in
tense pregătiri pentru deschiderea
sezonului turistic estival 1987 pe
Litoral. Un important volum de lu
crări de modernizare, reparații, de
ridicare a gradului de confort a
fost efectuat la unități de cazare
și alimentație publică, la bazele
sportive și de agrement, la alte
obiective ce constituie baza mate
rială a Litoralului. Turiștii ce vor
veni să-și petreacă aici conoediul
vor beneficia de hoteluri cu un
grad sporit de confort față de anii
precedenți. între unitățile de ca
zare și alimentație publică din re
țeaua Ministerului Turismului, care
și-au schimbat complet Înfățișarea,
se numără, între altele, hotelurile
„Dunărea" și „Delta" din Mamaia,
o serie de vile din stațiunile Efo
rie Nord și Eforie Sud, Cazinoul
din Constanța.
Pentru sezonul turistic '87. baza
materială a Litoralului a fost com
pletată cu noi dotări în parcurile
de distracții, centrele de pescuit
sportiv șl de sporturi nautice, videocluburi și discoteci. Un nou
port de agrement a fost realizat in

zona Belona din stațiunea EforieNord. Turiștilor le vor fi oferite,
astfel, posibilități multiple de pe
trecere a timpului liber, agențiile
specializate de turism oferind in
acest sezon circa 45 de programe
de excursii locale, în țară și străi
nătate. între acțiunile cu caracter
de noutate ale acestui an se vor
număra spectacolul de sunet și lu
mină de la Adamclisi, programe
de echitație la Mangalia, turul
orașului Constanța, cu dejun pes
căresc pe Insula Ovidiu ș.a.
Pe agenda estivală a Litoralului
se vor afla Înscrise și in acest an
manifestări cultural-artistice pre
cum „Serbările mării", „Decada
discului românesc", „Carnavalul
mării", „Festivalul național de fol
clor", concursul „Copiii soarelui".
Pe marea scenă a Litoralului se
vor intîlni, totodată, prestigioase
colective teatrale și muzicale din
Capitală și din țară, precum și din
Constanța, care vor realiza o sta
giune artistică permanentă in se
zonul estival.
(Agerpres)

drumurile m-au purtat în atitea
colțuri de țară, deși am poposit nu
o dată și in frumosul nostru Bihor.
Dar la Cihei mi-a fost dat să ajung datorită poemelor unui fiu al
locurilor, muncitor și țăran tot
odată și — de ce nu, date fiind in
tensitatea arderilor și deplina cu
noaștere a legilor versului — căr
turar in care ne bucurăm să ne
salutăm un coleg. Și dacă voi re
produce poemul despre Cihei o voi
face tocmai spre a da și altora pri
lejul să ajungă aici la ceas de vi
sare, prin ușoara translate ce ne-o
oferă cintecul ce i l-a închinat :
„Sat cu nume tainic și neclătinat,
cugetat de-o vale cu fintini in
dungi, / râdăcină-n harta palmei de
țăran, / ziurel de ziuă cu glezne
prelungi, / sat cu-un deal anume
și-o caste de plopi, / limpezindu-și
vatra cu un dor încins, / reazim al
luminii, blind împins de pleoapa /
unui cimp cu patimi, intr-un rod
nestins,. / Sat vegheat de-amiaza
tinără de grai / și-un potop de
muguri izbucnind fierbinți / cind
iubirea crește precum pînea-n va
tră / ziurel de ziuă, soare cu pă
rinți...".
M-am gindit inițial să-i trimit o
scrisoare pe adresa unui vers de-al
său, către „un sat neclătinat" in
adierile mai calme sau mai vifo
roase ale istoriei. Dar apoi, mi-am
dat seama că „scrisoarea" aceasta
ar fi trebuit să facă o cale lungă,
căutindu-l prin toate satele roma
nești, cu toate neclătinate in timp,
cu toate vii, cu toate eterne. Drept
care voi proceda scriind după uzanța clasică, după numele desti
natarului, satul Cihei, jud. Bihor,
un sat unde, ca in atitea altele din
România de azi, trăiesc și mun
cesc oameni harnici, țărani și mun
citori, printre care și, cum s-a vă
zut, cintăreți ai gliei străbune, ai
împlinirilor și aspirațiilor noastre
socialiste de azi.

Titus VÎJEU
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vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul cuprins intre 23 aprilie,
ora 20 — 26 aprilie, ora 20. tn țară :
Vremea va fi răcoroasă în prima parte
a intervalului, apoi se va încălzi trep
tat. Cerul va fi schimbător. Pe alocuri,
în nordul și estul țării șt izolat in ce
lelalte regiuni se vor semnala ploi ce

Materialul didactic nu simplu
exponat, ci mijloc de stimulare
a capacității creatoare a elevilor
Este o realitate ușor de verifi
cat de către oricine că școlile Bi
horului. ca de altfel din întreaga
tară, dispun astăzi de tot ce le tre
buie pentru un invățămînt modern
și aplicativ. Numai în anul prece
dent. zestrea lor didactică s-a îm
bogățit cu mijloace de invățămînt în
valoare de 2,8 milioane lei. ponde
rea fiind rodul autodotării. „Este
semnificativ, de pildă, că toate cele
54 școli de 10 ani din mediul rural
— asemenea celor de la oraș — au
laboratoare de fizică sau mixte, pen
tru fizică, chimie și biologie, dispunînd de truse și aparatura’ necesa
ră efectuării experimentelor și lu
crărilor practice de laborator, me
todă de bază in studiul discipline
lor fundamentale", preciza prof.
Viorica Piscoi, inspector școlar ge
neral.
O întrebare se impune firesc : care
este resortul realizării, an de an,
a unui mare volum de material di
dactic prin autodotare ? Răspunsul
este simplu : înfăptuirea păs cu pas
a planului general al cercetării ști
ințifice și tehnico-aplicaiive in fie
care unitate școlară. Reține atenția
faptul că, la nivelul fiecărei cate
dre — cu precădere în licee — sint
create colective mixte — profesoriclevi — care reușesc să alcătuiască
materiale didactice de mare utilita
te. prin lucrări practice de bacalau
reat. Un exemplu : in ultimii cinci
ani. la Liceul „Emanuil Gojdu" din
Oradea au fost realizate peste\ 100
mijloace de învățămînt de concep
ție proprie. îndeosebi pentru disci
plinele fundamentale. Astfel, pentru
fizică au fost concepute diverse ti
puri de redreăoare, dispozitive pen
tru verificarea legilor gazelor și
pentru studiul mișcării oscilatorii, aparat pentru demonstrarea princi
piului de funcționare a triodei ; pen
tru chimie — modele de structură
spațială pentru moleculele unor'
compuși organici sau pentru stări de
hibridizare a carbonului, diverse
scheme electronice pentru ilustrarea
mecanismului unor reacții etc.. în
timp ce laboratorul de biologie a
beneficiat de un mare număr de pa
nouri electrice ce înfățișează divi
ziunea celulară.1 reglajul genetic al
activității -celulare, schema circula
ției hepatice, ’arcul reflex medular,
structura retinei și altele. Sint exemple dintr-un lung șir de mijloa
ce de învățămînt — multe din ele
reunite in expoziția permanentă
„Creativitate și eficiență in învățămint“. de la sediul inspectoratului
școlar județean — materializînd
ideea unui proces tnstructiv-educamodern. eficient. O valoroasă

Corul muncitoresc ol clubului întreprinderii „23 August" din Capitală, laureat
al tuturor edițiilor Festivalului național „Cintarea României"

Informații de la C. E. C.
Venind în întimpinarea dorințe
lor manifestate de numeroși depu
nători de a participa la tragerile la
sorti pentru acordarea ciștigurilor.
Casa de Economii și Consemnațiuni
informează că se organizează în
Capitală, in sala Casei de cultură
din strada Zalomit nr. 6, următoa
rele trageri Ia sorți :
— Luni 27 aprilie, orele 16,30,
tragerile la sorți pentru acordarea
ciștigurilor pentru trimestrul 1/1987
la libretele de economii cu dobindă și ciștiguri în autoturisme, emi
se de unitățile C.E.C. din munici
piul București și libretele de eco
nomii pentru turism ;
— Marți 28 aprilie, orele 16,30,

Foto : E. Dichiseanu

tragerea la sorți pentru trimestrul
1/1987 a libretelor de economii cu
dobindă și ciștiguri in autoturisme
emise de unitățile C.E.C. din țară ;
— Joi 30 aprilie, ora 12,00, trage
rea la sorți lunară a obligațiunilor
C.E.C. cu cîștiguri.
Listele oficiale cu rezultatele tra
gerilor la sorți pot fi consultate de
către depunători la oricare unitate
C.E.C. din țară.
Ciștigurile acordate de Casa de
Economii și Consemnațiuni, la fel
ca și dobinzile atribuite, fiind im
prescriptibile, sint ținute la dispo
ziția depunătorilor timp nelimitat,
pină la solicitarea atribuirii lor,
aceasta efectuindu-se imediat.
I
vor avea și caracter de
aversă. La
munte precipitațiile vor fi șl sub for
mă de lapovițâ și ninsoare. Vintul va
sufla slab pină la moderat cu intensi
ficări de scurtă durată Ia munte și in
sud-estul țării. Temperaturile minime
vor fi cuprinse Intre zero șl 10 grade,
mai coborlte în primele nopți în de
presiuni si în nordul tării, unde con
dițiile vor fi favorabile producerii bru
mei și înghețului slab la sol, dar apoi
mal ridicate. Temperaturile maxime
vor fi cuprinse intre 6 șl 18 grade, mal
ridicate în partea a doua a intervalu
lui, pină la 23—24 de grade.

TELEORMAN. Sub egida Con
siliului național al organizației
pionierilor și șoimilor patriei, in
mai multe localități urbane și ru
rale s-au desfășurat numeroase
manifestări politico-educative pri
lejuite de „Zilele științei și teh
nicii pentru pionieri și școlari".
Au fost organizate un simpozion
și o sesiune de referate și comu
nicări științifice, întilniri ale pio
nierilor cu specialiști și muncitori
fruntași din întreprinderile indus
triale, dezbateri, concursuri de
creație tehnico-ștlințifică, expo
ziții, gale de filme documentare.
(Stan Ștefan),

GALAȚI. Un schimb de expe
riență cu tema : „Biblioteca — fac
tor important in educarea maselor
largi de oameni ai muncii" a avut
Ioc Ia Tecuci. Participanții — bi
bliotecari din sistemul așezămin
telor culturale, al sindicatelor, din
școli — au dezbătut probleme pri
vind integrarea cărții in procesul
de educație materialist-științifică a
oamenilor muncii, s-au referit la
acțiunile specifice ale instituțiilor
pe care le reprezintă desfășurate in
mijlocul colectivelor de oameni ai
muncii din unități economice și
școli pentru formarea multilaterală

experiență pc linia autodotării a fost
acumulată de multe alte unități șco
lare din județul Bihor — Liceul agroindustrial Salonta, Liceul indus
trial nr. 1 și 2 Oradea, cele din
Beius și Marghita, Liceul pedagogic
„îosif Vulcan" din Oradea, școlile
generale nr. 4, 8, 12, 14, 16. 18 din
municipiul de pe Crișul Repede,
precum și cele din comunele Bratca. Nojorid, Sălard etc.
Dar nu despre bogata zestre a
unităților școlare bihorene vrem să
vorbim in rindurile ce urmează, ci
despre preocupările dascălilor de a
găsi mereu, zi de zi. cele mai adecvate metode, soluții, căi de a o
pune în valoare, de a-i spori func
ția activă, formativă. Este îndeobște
cunoscut că învățarea prin experi
ment. experiența dobindită prin efortul personal tind să devină, să se
numere printre principalele surse de
obținere și consolidare a noilor cunoștințe la disciplinele fundamentalc. Tocmai din această perspecti-’
vă ne-am și propus, de altminteri,
să investigăm gradul in care mijloacele de invâțămint depășesc „statutui" de exponat, pornind de la
ideea că. în mod deosebit, experimcntul de laborator este pirghia prin

precum și o seamă de aplicații prac
tice (solubilitatea substanțelor chi
mice. conductibilitatea electrică și
termică a metalelor și altele), sau
dacă la școlile generale nr. 9. 16 și
18 din Oradea, la predarea „Efec
telor termice in reacțiile chimice"
am constatat o eficientă îmbinare
a organizării frontale cu cea pe gru
pe și individual, însoțită de o adecvată conversație euristică pentru
a ajuta elevii să sesizeze esențialul,
să stabilească legături cauzale, să
desprindă concluzii, la școlile din
Cheresig. Spinuș, Almașu Mare, Botean, Bale, Husasău de Criș, Sudrigiu, Săcueni a fost evidentă „slăbi
ciunea" cadrelor didactice pentru ex
perimentele cu caracter demonstra
tiv. Or. esențialul este ca elevul să
participe el insuși Ia experiment, cu
scopul de a „descoperi noi adevă
ruri". Nu este un secret că organi
zarea activității pe grupe îmbogățeș
te motivația învățării, antrenează elevul la propria sa instruire, dezvol
tă spiritul de colaborare, realizează
un permanent schimb de opinii cu
colegii din grupă, asigură creșterea
„productivității" gindirii. în la
borator. elevii se află intr-o perma
nentă activitate de observare; cău
tare. încercare, verificare, interpre
tare. apreciere a rezultatelor obținu
te pe calea experimentelor. Cunos
cut fiind acest cadru stimulativ, apare cu atit mai nejustificată opțiu
nea unor cadre didactice — cum am
întilnit la Biharia, Curtuișeni. TiIcagd, la Școala generală nr. 17 din
Oradea și la Școala generală din
Marghita — dc a renunța la servi
ciile laboratorului, transferind o
parte din materialul didactic in cla
să. Se ajunge, cu bună știință, la
o situație care privează elevii de a
efectua un experiment, de posibi
litatea de a-și forma și consolida de
prinderile de muncă. Or, mijloace
le de.. învățămint sint, în primul
rind. mijloace tie stimulare a capacității creatoare a elevilor.
Evident, lacunele de care am
...... amintit au și alte cauze. în unele si
tuații. puține, ce-i drept» prevalea
ză neîncadrarea unor catedre cu
profesori de specialitate. Dar și pen
tru aceștia, inspectoratul școlar a
organizat cursuri practice de in
struire privind utilizarea tuturor tru
selor din dotare, precum și a ma
terialului didactic nou achiziționat.
Din păcate însă — susținea inspec
torul de specialitate — aceste tru
se nu sint cunoscute nici de către
profesorii tineri, care nu sint pre
gătiți cu suficientă temeinicie în
facultate în vederea utilizării expe
rimentului integrat la disciplinele
fundamentale. Am reținut și un alt
aspect. Efectuarea tuturor experien
țelor — frontal, pe grupe sau in
dividual — necesită foarte mult
timp pentru organizarea desfășură
rii si interpretarea lor. Programa
fiind încărcată, profesorii sint puși,
nu o dată. în situația de a nu pu
tea parcurge integral materia și sub
aspect teoretic. Or. la examenul de
admitere se cere — se cunoaște acest lucru — doar... teorie. Motiv
pentru care profesorii au în vede
re. în principal, predarea integrală
a teoriei și rezolvarea problemelor
din manual și culegeri. Ceea ce nu
poate diminua cu nimic rolul ex
perimentului in învățarea activă, favorizînd contactul direct al elevului
cu realitatea, cu cunoașterea obiec
telor și fenomenelor, așa cum se
prezintă ele de fapt. Dacă în ana
lizele cu șefii de catedre, desfășu
rate trimestrial la inspectoratul șco
lar se supun dezbaterii, în mod
responsabil, aspecte privind utiliza
rea bazei didactice, din păcate în
multe unități școlare astfel de „ra
diografii" nu au dobîndit locul cu
venit in analizele consiliului de con
ducere și al consiliului profesoral.
Or. datoria de căpătîi a dascălului
este de a transforma în valori mij
loacele de învățămint pe care le po
sedă școala.

însemnări
din județul Bihor
care se asigură folosirea intensivă,
eficientă a materialului didactic.
Să concretizăm : Școala generală
nr. 9 Oradea, O primă „asistență"
la fizică, clasa a Vl-a. Se predă dilatația corpurilor, activitatea fiind
organizată pe 7 grupe de 3—4 elevi,
folosind pirqmetrul cu cadran. Un
bun cadril, așadar.’ pentru fiecare elev de a observa condițiile de apa
riție a fenomenului, factorii care îl
influențează, de stabilire a unor ra
porturi de cauzalitate, cu trimitere
nemijlocită la o seamă de aplicații
practice. Aceeași modalitate eficien
tă de lucru aveam să intilnim, Ia
aceeași temă. în școlile generale din
Marghita, la școlile nr. 4 și 12 din
Oradea, precum și la Bratca. Delureni. Livada. Nojorid. La Delureni,
un sat din defileul Crișului Repe
de. am remarcat și organizarea ergonomică a laboratorului, înzestra
rea lui cu mese rotunde. Fiecare
dintre acestea e prevăzută cu un
depozit pentru păstrarea truselor și
reactivilor, precum și cu surse de
alimentare cu apă și energie elec
trică. oferind condiții optime egale
de lucru elevilor dintr-o grupă, cu
suprafața utilă de desfășurare a ex
perimentului Ia mijlocul mesei. Ast
fel de laboratoare văzusem în aceeași zi Ia Liceul „Emanuil Gojdu"
și la Liceul „îosif Vulcan" din Oradea. La Sâldăbagiu de Barcău însă,
am urmărit predarea măsurării sche
melor fizice fără ca un elev măcar
să execute vreo măsurătoare, deși se
înțelege cît de simplu (dar cit de
eficient !) ar fi fost să se recurgă
la unele aplicații privind lungimi,
arii, volume, durate. La Școala ge
nerală din Rieni, predarea la clasa
a VIII-a a „electrizării corpurilor
prin frecare-contact-influență" a de
curs pur teoretic, fără a se apela
la vreun experiment, trusele de fi
zică pentru 10 grupe nefiind nici mă
car despachetate, iar cadrul didactic
mărginindu-se la citeva sumare de
sene pe tablă.
Că rutina, inerția și comoditatea
sint mai puternice decît dorința de
inovare sau cel puțin de respecta
re ad litteram a programei, ne-au
demonstrat și secvențele surprinse Ia
cîteva ore de chimie. Dacă la Li
ceul industrial nr. 1 Oradea. în pre
darea lecției „Rețele cristaline", pe
lingă o foarte bună integrare a fil
mului didactic, am asistat și la o
temeinică organizare a experimen
tului de laborator pe grupe, accentuîndu-se relația dintre structura și
proprietățile substanțelor chimice,

CARNET CULTURAL
a personalității umane. (Dan
Plâeșu).
SUCEAVA. în cadrul „Lunii căr
ții în întreprinderi și instituții", în
unități economice, școli și așeză
minte de cultură din orașele șl sa
tele județului Suceava au loc bo
gate manifestări politice și cultu
ral-educative. Astfel, la biblioteca
județeană a fost deschisă expoziția
de carte și documente purtind ge
nericul „Partidul — vocația noului
și a puternicei zidiri", iar la Grupul
școlar auto din Șiret, școlile gene
rale din Bosanci șt Călineștt. Mu
zeul județean, căminul cultural din
Scheia și altele, au avut loc int.ilniri ale cititorilor cu scriitori, pre
zentări de cărți, dezbateri și schim
buri de experiență privind rolul
cărții in imbogățirea cunoștințelor
de specialitate și de cultură gene
rală ale oamenilor muncii. (Sava
Bejinariu).
SIBIU. Circumscrisă cadrului ge
neros al Festivalului național „Cin
tarea României", manifestarea politico-educativă și cultural-artistl-

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

că „Dialogul hărniciei", organizată
de întreprinderea mecanică Mirșa,
a ajuns la cea de-a 5-a ediție.
Peste 400 artiști amatori din toate
secțiile și sectoarele întreprinderii,
reuniți in brigăzi artistice, formații
de dansuri, tarafuri, teatru scurt,
precum și recitatori, soliști și in
strumentiști fac dovada aptitudini
lor lor artistice într-un veritabil
dialog al creației. (Ion Onuc Ne
meș).
MARAMUREȘ. în organizarea
secției de propagandă a comite
tului județean de partid și a in
spectoratului școlar județean, la
Baia Mare a avut loc un fructuos
schimb de experiență avind ca
generic „Creșterea nivelului cali
tativ al procesului lnstructiv-educativ", la care au participat secre
tarii de partid din liceele și școlile
din municipiile și orașele județu
lui, activiști de partid. Au fost
prezentate principalele preocupări
ale factorilor de conducere privind
modernizarea bazei didactice, or
ganizarea și desfășurarea activită
ții de producție și cercetare, de
instruire practică, predarea disci
plinelor de Învățămint. conceperea
și organizarea unitară a activi
tății politico-educative (Gheorghe
Pâr,ja).
«

t

SCINTEIA — joi 23 aprilie 1987

PAGINA 5

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

O nouă centrală telefonică
automată

Președintele Republicii Socialiste România

Orașul Țăndărei, cea mai tinără
localitate urbană din județul Ia
lomița iși îmbogățește zestrea social-edilitară cu o modernă con
strucție — centrala telefonică au
tomată. Dotată cu aparatură mo
dernă,. noua centrală va racorda
Țăndăreiul la liniile interurbane,
oferind posibilitatea unor legături
rapide și cu o recepție de bună ca
litate, (Mihai Vișoiu).

In numele Guvernului și poporului Republicii Populare Bangladesh,
precum și al meu personal, vă mulțumesc în'modul cel mai sincer pentru
amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare, adresat cu ocazia celei 'de-a
XVI-a aniversări a Independenței și a zilei noastre naționale.
Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire personală,
de progres și prosperitate pentru mărețul popor român.

HUSSAIN MOHAMMAD ERSHAD
Președintele
Republicii Populare Bangladesh

Cronica
Tovarășul Nicu Ceaușescu, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C.. s-a intilnit
miercuri cu delegația Uniunii Tine
rilor Comuniști din Cuba, condusă
de tovarășul Roberto Robaina Gon
zales. prim-secretar al Comitetului
Național al organizației, care efec
tuează o vizită in țara noastră, la
invitația Uniunii Tineretului Comu
nist.
Cu acest prilej, s-a procedat la
un schimb de informații si expe
riență privind preocupările actuale
ale Uniunii Tineretului Comunist din
Republica Socialistă România și
Uniunii Tinerilor Comuniști din Re
publica Cuba, participarea activă a
tinerei generații la dezvoltarea economico-socială.
A fost evidențiată evoluția ascen
dentă a raporturilor de prietenie și
colaborare pe linie de tineret, in spi
ritul relațiilor tradiționale dintre cele
două partide, țări și popoare, pe baza
convorbirilor și înțelegerilor conve
nite Ia cel mai inalt nivel între to
varășii Nicolae Ceaușescu si Fidel
Castro.
în cadrul întrevederii, au fost abordate o serie de probleme actua
le ale mișcării internaționale de ti
neret și studenți.
La intilnire a luat parte Rodney
A. Lopez, ambasadorul Republicii
Cuba la București.
★

Tovarășul Cornel Pacoste, viceprim-ministru al guvernului, a pri
mit miercuri pe Nguen Kuang Kuin,
președintele Uniunii Centrale a Coo
perativelor de Aprovizionare și Des
facere din R.S. Vietnam, care a fă
cut o vizită in țara noastră la invita
ția Uniunii Centrale a Cooperative
lor ide Producție. Achiziții și Desfa
cere a Mărfurilor.
în cadrul întrevederii au fost abor
date aspecte privind extinderea co-

zilei

laborării dintre CENTROCOOP și
Uniunea Centrală a Cooperativelor
de Aprovizionare și Desfacere din
R. S. Vietnam.
A participat tovarășul Paul Niculescu, președintele CENTROCOOP.
★

Tovarășul Dimitrie Ancuța, viceprim-țninistru al guvernului, a pri
mit, miercuri, pe Clarence Brown,
secretar adjunct pentru comerț al
S. U.A., conducătorul delegației ame
ricane in Comisia economică mixtă
româno—americană, . ale cărei lu
crări se desfășoară la București.
în timpul întrevederii au fost
relevate posibilitățile de extindere
și aprofundare a colaborării și co
operării economioe, de lărgire și
diversificare a schimburilor comer
ciale dintre cele două țări, pe baze
reciproc avantajoase.
la primire a luat parte Ilie
Văduva, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale.
A fost de față Roger Kirk, amba
sadorul S.U.Â. la București.

Oaspetele american a avut, de
asemenea, întrevederi cu loan Totu,
ministrul afacerilor externe, loan
Avram, ministrul energiei electrice,
Pavel Aron, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor, Mihai Mo-

raru, ministrul industriei de utilaj
greu, Alecsandru Babe, ministrul
finanțelor, și Ion Dobrescu pre
ședintele Băncii Române de »Comerț
Exterior, precum și la conducerile
altor ministere economice.
★

Miercuri a sosit in Capitală o vde
legație a țărilor africane din Afri
ca australă, compusă din : Luke
Mwananshiku, ministrul afacerilor
externe al Republicii Zambia, con
ducătorul delegației. Witness Mangwende. ministrul afacerilor externe
al Republicii Zimbabwe. Benjamin
Mkapa. ministrul afacerilor externe
al Republicii Unite Tanzania. Fer
nando Jose de Franca Dias van Dunem. ministrul justiției al Republi
cii Populare Angola. Daniel Mbanze,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. membru al Guvernului Repu
blicii Populare Mozambic.
Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au
fost salutați de loan Totu. minis
trul afacerilor externe, de alte
persoane oficiale.
Au fost prezenți Stephen Chiketa,
ambasadorul Republicii Zimbabwe la
București. Evans Munyama. însărci
natul cu afaceri ad-interim al
Zambiei în
România, Bernard
Kamwi. reprezentantul permanent al
S.W.A.P.O, la București.
(Agerpres)

De la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor
Direcția drumurilor din Ministerul
Transporturilor și Telecomunicațiilor
anunță că datorită unor lucrări la
Pasarela Bușteni, pe drumul național
nr. 1 Ploiești — Brașov, km 130 plus
715. in ziua de 23 aprilie, intre orele
10—18, circulația pe acest drum (in
traversarea localității Bușteni) va fi
întreruptă pentru autovehiculele mai
mari de 1,5 tone greutate.

Circulația de tranzit Ploiești —
Brașov pentru vehiculele mai grele
de 1,5 tone se va desfășura pe ruta
Ploiești — Vălenii de Munte — Che
ia — Brașov.
Autoturismele vor circula pe o va
riantă locală, prin orașul Bușteni,
semnalizată corespunzător.

ACTU ALflTÂTE A
FOTBAL: Echipele fruntașe se mențin
ferm pe pozițiile cîștigate
A fost ieri o etapă cu multe
partide aprige, totuși fără schim
bări spectaculoase in clasamentul
general. Ghidîndu-ne după ordinea
aproximativă din acest clasament,
să vedem ce rezultate s-au înre
gistrat în etapa a XXIV-a.
La București. într-un derbi vechi
de peste trei decenii. Steaua —
Rapid, a învins echipa campioană,
cu 3—1 (0—0), dar scorul a fost
deschis tirziu. abia in minutul 61,
prin golul înscris direct din cor
ner. de un specialist al genului —
Boloni. In formația Stelei, se pare
că responsabil cu executarea penaltiurilor a devenit Gheorghe Hagi,
care a transformat și ieri o ase
menea lovitură de la 11 metri, in
minutul 67. Scorul a devenit 3—0,
în min. 85. prin Pițurcă. autor a
17 goluri pentru Steaua în acest
campionat ; după un singur mi
nut. Pistol (Rapid) a redus din di
ferență. Internaționalii steliști. în
care ne punem multe speranțe
pentru o victorie în fața spanio
lilor peste exact o săptămîriă, au
evoluat în general bine, fără să
forțeze nota jocului.
La Rîmnicu Vîlcea. Dinamo a
învins, iar la scor, pe Chimia, 4—1
(1—0), după ce în tur. vă amintiți,
cîștigase cu 7—0. în ordine, au
marcat Andone, Damaschin. apoi
Lupu și. in sfirșit. Dorin Mateuț.
în formă propice, de altfel ca și
Cămătaru. Din păcate, s-a acciden
tat Mircea Rednîc. din primele mi
nute de joc. Să sperăm că va fi
recuperat pînă miercurea viitoare.
Pentru gazde, punctul a fost în
scris de Crișan.
Revenind la București, la meciul
Victoria — Gloria 2—0 (2—0), ob
servăm că noul succes al bucureștenilor le-a consolidat poziția lor
pe treapta a treia a clasamentu
lui, unde, cel puțin deocamdată,
nu-i mai amenință nimeni. La
Jiul
Pitești. F.C. Argeș
2—1 (1—0). o victorie destul
gazdelor.
în
fața
de dificilă a
Jiului, rămas în zece jucători
(min. 40 — eliminat Neagu). Adău
găm că primul gol piteștean (min.
23, Pană), ca și golul petroșenenilor (min. 86, Mulțescu) au fost rea

lii preajma partidei
România — Spania
• Sezonul internațional al fot
baliștilor noștri fruntași a început
in acest an mai devreme decît
oricind : la 4 februarie se juca
meciul amical Italia — România
(formații olimpice), iar la 24 fe
bruarie, Steaua București întrecea
pe Dinamo Kiev și cucerea, in
premieră, „Supercupa europeană"
euronnan»"
intercluburi • De atunci, echipa
reprezentativă a susținut trei partide (cu Grecia, Turcia și Albania), în timp ce formația noastră
olimpică a jucat alte trei (cu
Bulgaria, Israel, R.F.G.) • Ur
mează foarte curind, la 29 aprilie,
meciul de vîrf al sezonului, Româ
nia — Spania, din Campionatul
european interțări • Această par
tidă va avea loc pe , stadionul
Steaua și va fi arbitrată’ de o bri
gadă belgiană — la centru, Ponnet • Lotul nostru reprezentativ,
format din 17 jucători, inclusiv
toți fotbaliștii care au evoluat în
meciul România — Albania, se
reunește astăzi, la ora prinzului
• Antrenorul spaniol Miguel Mu
noz a convocat tot 17 jucători.
Dintre aceștia, au jucat in meciul
de la Sevilla, Spania — România:
Zubizarreta, Gallego. Sanchiz, Ca
macho, Victor. Michel. Butragueno, Eloy (acesta, in final, ' numai
citeva minute) • Printre ceilalți
nouă fotbaliști spanioli se află
nume bine cunoscute : Goicoechea,
Soler, Calderă, Alonso. Salinas.
Carrasco, precum și Andrinua (de
but in recentul meci cu Austria).
Roberto Fernandez și portarul de
rezervă Buyo • Meciul România—
Spania, echipe de tineret, se va
juca, de asemenea, miercuri 29
aprilie, de la ora 14, Ia Buzău.

lizate din 11 metri, astfel că Badea
(min. 62) a înscris singurul punct
din acțiune. Două dintre meciurile
încheiate Cu scorul de 2—0 s-au
desfășurat la Ploiești. Petrolul —
F.C.M. Brașov, și la Hunedoara,
Corvinul — Sportul studențesc,
succese fără dubii pentru echipele
gazde. Alte două echipe, ambele
studențești, au învins la o diferență
de trei goluri : Universitatea Cra
iova — S.C. Bacău 3—0 (2—0), mar
catori Rada (11 metri), Săndoi, Irimescu, și Universitatea CIuj-Napoca — F.C. Olt 4—1 (3—0), marca
tori Cftnpeanu II și Biro (trei go
luri), respectiv Eftimie. Se pare că
meciul cel mai aprig a avut loc la
Galați, Oțelul — Flacăra Morem
2—1 (1—1). Gazdele au fost con
duse timp de 30 de minute (min. 3,
scor 0—1, gol marcat de Pană) ; o
nouă infrîngere a gălățenilor pe
terenul propriu ar fi însemnat
aproape sigur retrogradarea ; local
nicii au egalat in min. 34 prin Antohi, dar ca să obțină victoria a
fost nevoie să aștepte minutul 89,
cind s-a dictat un penalti, iar
Vaișcovici l-a transformat în gol.
Meciurile etapei viitoare se vor
juca la 3 mai; restanța de cam
pionat, Universitatea Craiova —
Steaua, ca și restanta din „Cupa
României", Metalurgistul Cugir —
Dinamo București, vor avea loc la
6 mai.
Clasamentul după cele 24 de eta
pe ne spune că primele trei locuri
au rămas ocupate de aceleași echi
pe și că, cel puțin deocamdată, nu
se întrevede o schimbare de ordine
nici între ele, nici cu alte formații
situate mai jos. De asemenea, ulti
mele patru locuri sint ocupate de
aceleași echipe.
Deci, in clasament : Steaua —
42 p., Dinamo —.35, Victoria — 29,
F.C. Argeș — 26, Petrolul, F.C. Olt,
F.C.M. Brașov — cite 25. Sportul
studențesc — 24. Universitatea ClujNapoca — 23, Corvinul. Universi
tatea Craiova — cite 22. Oțelul,
S.C. Bacău — cite 21. Gloria — 20,
Rapid — 19. Jiul -— 18. Chimia —
18. Flacăra 15 p.
In clasamentul golgeterilor. lider
este Cămătaru (Dinamo), cu 18 go
luri. dar Pițurcă (Steaua) s-a
apropiat la un singur punct — 17
goluri. Le dorim ambilor să con
tinue această frumoasă întrecere și
la meciul România — Spania in
centrul liniei de atac a echipei
noastre.

GIMNASTICA :

De mîine, la Ploiești,
campionatele
internaționale
ale României
Săptămâna trecută, atenția iubito
rilor de sport s-a concentrat asu
pra turneuțui internațioyjil. de box
det la București : sfieșitul săptăsntinii in, purs este dominat de altă .
competiție interesantă, campio
natele internaționale de gimnastică
ale României, programate la Plo
iești, intre 23 și 26 aprilie — deci
cu o lună inainte de campionatele
europene de la Moscova (22—24
mai).
Alături de reprezentanții noștri,
vor lua parte 21 de delegații de
peste hotare, aproximativ dublu
față de numărul delegațiilor la tur
neul de box „Centura de aur" ;
s-au înscris la campionatele noas
tre internaționale sportivi din :
Belgia, Bulgaria, China, Cehoslo
vacia, Cuba, Canada, Danemarca,
Elveția, Grecia, Italia, Israel. Nor
vegia, Olanda, Polonia, R.D.G.,
R.F.G., Spania, Suedia, Turcia, Un
garia și U.R.S.S. Nu cunoaștem
încă nominal pe cei ce alcătuiesc
aceste delegații, totuși faptul că
reprezintă gimnastica de calitate,
de exemplu din China, Bulgaria,
R.D.G., Cehoslovacia,
Ungaria.
U.R.S.S. (in concurs cu selecționata
R.S.F.S.R.), înseamnă o garanție
de valoare competitivă.
Din partea noastră, vor concura
la feminin, printre alte sportive
românce. Daniela Silivaș (Cetate
Deva), - Camelia Voinea (Farul),
Eugenia Golea (Steaua — Șc. S. 2
București), Cetestina Popa (Petro
lul). Așteptăm să vedem la lucru și
alte gimnaste românce din lotul re
prezentativ lărgit, care se pregătește
in mai multe centre pentru com
petițiile de anvergură ale acestui
an preolimpic — campionatele eu
ropene (Moscova-Lujniki, 22—24
mai), turneul
Universiadei ’87
(Zagreb, 11—18 iulie) și campiona
tele mondiale (Rotterdam, 18—25
octombrie).
tn sala Victoria din Ploiești, azi
vor avea loc antrenamentele și
ședința tehnică ;
vineri, orele
17—20. concursul masculin (exerciții liber alese); simbătă, orele
17—19, concursul feminin (exerci
ții liber alese): duminică. orele
10—13, finalele pe aparate, la mas
culin și feminin.

IERI, IN CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
MOSCOVA 22 (Agerpres). — nan» Kiev. Au marcat Celso (min.
Miercuri, ia Kiev, in meci retur 4). Gomez (min. 11). respectiv
pentru semifinalele „Cupei cam
Mihailicenko (min. 12). învingători
și in prima partidă, tot cu 2—1,
pionilor europeni" la fotbal, echipa
portugheză F.C. Porto a intrecut cu
fotbaliștii portughezi se califică in
scorul de 2—1 (2—1) formația Difinala competiției.
ATLETISM — MARATONUL
DE LA BOSTON. Concursul inter
național de maraton de la Boston
a revenit atletului japonez Toshihiko Seko, înregistrat pe distanța
de 42,195 km cu timpul de 2h 11'50”.
La feminin, cel mai bun timp —
2h 25’21” — l-a obținut cunoscuta
campioană portugheză Rosa Mota.
SAH • Turneul de la New
York, desfășurat in sistem elve
țian, cu participarea a 90 de mari
maeștri internaționali din 22 de
țări, a fost ciștigat de Yasser Seirawan (S.U.A.) cu 8 puncte din
11 posibile, după ce l-a învins în
meci de baraj pe Adorjan (Unga
ria). • Cu trei runde inainte de
încheierea turneului de la Bru
xelles, în fruntea clasamentului se
află campionul mondial Gări Kas
parov (U.R.S.S.) și marele maes
tru iugoslav Liubomir Liubojevici,
cu 6,5 puncte fiecare, urmați de
Tal și Korcinoi — 5 puncte. Kar
pov și Timman — 4.5 puncte (1),
Larsen — 4.5 puncte etc.
în runda a 8-a, Liubojevici a
ciștigat la Korcinoi. Larsen a
pierdut la Kasparov. Tal a remizat
cu Torre. Restul partidelor au fost
întrerupte,
SCRIMA. Proba de spadă din
cadrul campionatului mondial de

scrimă pentru tineret de la Sao
Paulo a fost ciștigată de sportivul
sovietic Pavel Kolobkov, urmat de
cubanezul Carlos Pedroso și fran
cezul Di Martino.
TENIS. In turul II al turneului
internațional de tenis de la Monte
Carlo, jucătorul american Jimmy
Arias a furnizat o surpriză reușind să-1 elimine cu 6—3. 6—3
pe campionul vest-german Boris
Becker.
HOCHEI. In ziua a patra a campionatului mondial de hochei pe
gheață (grupa A), ce se desfășoară
la Viena, selecționata R. F. Ger
mania a obținut o surprinzătoare
victorie, cu scorul de 5—3 (1—0,
3—2, 1—1), în fața echipei Canadei.
Alte rezultate : U.R.S.S. — Ceho
slovacia 6—1 (0—0, 3—0, 3—1) ;
Suedia — Elveția 12—1 (5—0, 5—0,
2—1) ; Finlanda — S.U.A. 5—2
(2—0, 3—0, 0—2).
Lider în clasament se menține
echipa U.R.S.S. — 8 puncte, urmată de formația Suediei —
6 puncte.
Rubrică de

Valeriu MIRONESCU

117 ANI DE LA NAȘTEREA LUI V. I. LENIN
Adunarea festivă din Capitală
In Capitală a avut Ioc, miercuri,
adunarea festivă dedicată aniver
sării a 117 ani de la nașterea lui
Vladimir Ilici Lenin.
Organizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R., la adu
nare au participat oameni ai
muncii din întreprinderi și institu
ții, activiști de partid și de stat,
vechi militanți ai partidului și ai
mișcării muncitorești, oameni de
știință și cultură, studenți, mili
tari, elevi.

In prezidiu au luat loc tovarășul
Nicolae Constantin, membru al
Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R.. președintele Cole
giului central de partid, membri
ai C.C. al P.C.R., adjuncți de șefi
de secție la C.C. al P.C.R., repre
zentanți ai unor instituții centrale,
organizații de masă și obștești,
membri ai Biroului Comitetului
de conducere al Asociației de
prietenie româno-sovietică, cadre
de conducere din întreprinderi
bucureștene.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI PETRE CONSTANTIN
Se împlinesc astăzi 117 ani de la
nașterea lui Vladimir Ilici Lenin,
ilustru gînditor politic și teoretician
marxist, organizator și conducător al
proletariatului in lupta pentru cuce
rirea puterii și edificarea societății
socialiste. Sărbătorită in întreaga
lume, această aniversare constituie
pentru forțele progresiste de pretu
tindeni un prilej de meditație asu
pra sensului și rolului teoriei și
practicii revoluționare, asupra nece
sității stringente a studierii științi
fice a desfășurării proceselor revolu
ționare și a obligației de neocolit
pentru partidul clasei muncitoare de
a-și întemeia strategia și tactica toc
mai pe o asemenea explorare a
realității.
Abordind în spiritul creator al
concepției revoluționare caracteristi
cile și tendințele de dezvoltare ale
capitalismului la începutul secolului
al XX-lea, adinclle transformări social-politice care aveau loc pe plan
mondial, prăbușirea marilor imperii
care acționau drept închisori ale po
poarelor, puternicul flux al valului
revoluționar in lume și in Rusia,
Lenin a formulat teza de mare în
semnătate strategică privind posibi
litatea transformării revoluției burghezo-democratice în revoluție so
cialistă intr-un număr restrins de
țări sau chiar intr-o singură țară.
Lenin îmbogățea astfel viziunea mar
xistă cu concluziile noi, corespunză
toare etapei respective, stabilind, pe
această bază, linia politică a partidu
lui comunist. Justețea acestei mari
idei a fost confirmată, cu puterea
faptelot, de victoria Marii Revoluții
Socialiste din Octombrie, care a îm
plinit, pentru prima oară, năzuințele
da libertate socială și națională ale
oamenilor muncii, a marcat o piatră
de hotar In istoria Rusiei, inaugurind, in același timp, era trecerii
omenirii de la capitalism la socia
lism.
Spre a înțelege pe deplin însemnă
tatea operei iui Lenin, este nevoie sâ
se aibă in vedere că actul cuceririi
puterii reprezintă numai începutul,
primul pas in edificarea societății so
cialiste. După victoria Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie trebuia
edificat un stat nou, necunoscut pinâ
atunci în istorie, se cereau concepute
și instaurate forme noi ale organiză
rii și exercitării puterii revoluționa
re a muncitorilor și țăranilor, ale
proprietății asupra pămintului,-fabri
cilor, întregii avuții naționale. Pen
tru soluționarea acestor probleme nu
exista nici un model anterior, presta
bilit. Totul trebuia descoperit in di
namica procesului revoluționar, in
experiența maselor, în îngemănarea
teoriei, a legităților generale cu
practica vie.
: De la altitudinea țcestei poziții ști
ințifice de evaluare a dinamicii pro
cesului revoluționar, Lenin a putut
sesiza, desprinde și încuraja tendin
țele și orientările ce conturau geneza
noii orinduiri socialiste, a definit
căile de făurire a socialismului și co
munismului in Rusia. Este extrem
de important de reliefat că marele
conducător Ie cerea militanților re
voluționari efortul stăruitor „de a
cerceta, a studia, a descoperi, a
ghici, a sesiza specificul național al
metodelor concrete".
Așa cum arăta secretarul general
al partidului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, „tocmai datorită
acestui mod de gîndire creator, Lenin
a putut duce mai departe monumen
tala operă a lui Marx și Engels, îm
bogățind cu teze și concluzii noi, de
o deosebită valoare, tezaurul teoriei
și practicii revoluționare".
Tocmai prin acest spirit viu, prin
această împrospătare și continuă im-,
bogățire pe baza cercetării și anga
jării în marile procese de adinei'
transformări social-politice ale epo
cii, concepția revoluționară, între ai
cărei străluciți creatori și promotori
se situează V. I. Lenin, a exercitat
și continuă să exercite și astăzi, după
un secol și jumătate de existență, o
uriașă înrîurire asupra dezvoltării
contemporane.
Aplicind in viață ideile creatoare
ale lui V. I. Lenin, popoarele Uniunii
Sovietice au dobindit rezultate re
marcabile in edificarea noii orinduiri
socialiste. Sub conducerea gloriosu
lui lor partid comunist, popoarele
sovietice au lichidat înapoierea moș
tenită de Ia regimul țarist, au edifi
cat cu succes baza tehnico-materială a noii societăți, asigurind dezvol
tarea in ritm susținut a forțelor de
producție, progresul multilateral in
toate domeniile vieții economico-sociale, în știință și cultură, in creș
terea continuă a nivelului de trai
material și spiritual al oamenilor
sovietici.
Așa cum se subliniază în Raportul
prezentat de tovarășul Mihail Gorbaciov la cel de-al XXVII-lea Con
gres al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, prin înfăptuirea obiec
tivelor de mare însemnătate privind
dezvoltarea accelerată economico-socială, perfecționarea întregii activi
tăți de conducere, de planificare, de
dezvoltare continuă a democrației
socialiste, popoarele Uniunii Sovieti
ce vor parcurge incă o nouă etapă
importantă în făurirea societății so
cialiste dezvoltate și a comunis
mului.
Poporul român apreciază în mod
deosebit realizările Uniunii Sovieti
ce, ale oamenilor muncii din țara
vecină și prietenă, realizări in care
văd o contribuție de cea mai mare
însemnătate la cauza socialismului și
a păcii. „Ca prieteni apropiați, spunea
tovarășul Nicolae Ceaușescu in
cuvintarea rostită de la tribuna Con
gresului . al XXVII-lea al P.C.U.S.,
dind expresie sentimentelor între
gului nostru popor, ne bucură pro
gresele realizate in dezvoltarea eco- 4
nomiei, științei, tehnicii, culturii, in
ridicarea generală a nivelului de trai
și adresăm din toată inima oameni
lor muncii, tuturor popoarelor Uniu

nii Sovietice cele mai calde urări de
tot mai mari succese in făurirea so
cialismului dezvoltat, a comunis
mului".
Fidelitatea față de adevărul vieții,
față de necesitatea cunoașterii pro
priilor realități naționale, convinge
rea că forța transformatoare a teo
riei este nemijlocit legată de abor
darea creatoare a problemelor con
crete ale procesului revoluționar din
țara noastră străbat ca un fir roșu
întreaga istorie a partidului clasei
muncitoare din România. încă din
anul 1879, socialiștii români subli
niau într-un manifest : „Socialismul
nu este decît. o direcțiune a vieții
sociale. Condițiunea vieții sociale la
diferite popoare fiind diferită, punc
tul de plecare, prin urmare, nefiind
tot același, nu va fi același nici dru
mul prin care vor veni la revoluția
socială".
Aplicarea creatoare a adevărurilor
generale ale socialismului științific
a călăuzit permanent activitatea
Partidului Comunist Român, de la a
cărui făurire se împlinesc curind 66
de ani. De-a lungul întregii sale is
torii, Partidul Comunist Român s-a
identificat cu năzuințele maselor,
cu aspirațiile lor, a găsit în fie
care moment, căile cele mai potrivite
pentru desfășurarea luptei revoluțio
nare, a știut să descifreze și să sin
tetizeze in programele sale cerințele
progresului social proprii etapelor
de dezvoltare istorică in care se gă
sea țara, ciștigindu-și prin luptă și
slujire devotată rolul de forță politi
că conducătoare a societății româ
nești.
Edificarea socialismului în Româ
nia confirmă cu deosebită vigoare
justețea principiului leninist al ne
cesității aplicării creatoare a teoriei
revoluționare la condițiile concret
istorice ale fiecărei țâri. Puternicul
avint realizat in construcția socia
listă, îndeosebi in ultimii 22 de ani,
a devenit posibil tocmai pentru că,
sub impulsul determinant al secre
tarului său general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. partidul nostru
a asigurat revitalizarea gîndirii teo
retice, înlăturarea unor teze ero
nate și aprecieri perimate sau ne
adecvate realităților României, adop
tarea unor soluții originale în con
cordanță cu noile cerințe ale pro
cesului de edificare a noii orinduiri,
cu procesele revoluționare ale lu~ mir ’contemporane.
După Congresul al IX-lea, sub Con
ducerea secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
au fost examinate sistematic, de pe
pozițiile materialismului dialectic și
istoric, stadiul și dinamica societă
ții noastre, procesele interne și con
textul internațional, adoptindu-se
soluții corespunzătoare pentru fie
care etapă a procesului revoluționar,
Programul făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate și al îna
intării României spre comunism,
dezvoltindu-se și imbogățindu-se
teoria și practica revoluționară cu
soluții originale, in întregime con
firmate de viață.
în mai puțin de 40 de ani de
construcție socialistă. Rbmânia s-a
transformat dintr-o țară slab dez
voltată, cu o agricultură înapoiată,
intr-un stat industrial-agrar cu o in
dustrie modernă, organizată pe baza
celor mai noi cuceriri ale științei
și tehnicii, cu o agricultură socialis
tă modernă, in plină dezvoltare. Pe
această bază s-au asigurat dezvol
tarea generală a patriei și ridicarea
continuă a nivelului de trai material
și spiritual al poporului, țelul su
prem al partidului nostru, esența
societății socialiste multilateral dez
voltate pe care o edificăm.
Pe baza marilor realizări în creș
terea forțelor de producție ale țării,
s-a asigurat dezvoltarea puternică a
științei, învățămintului. culturii, fac
tori de importantă primordială pen
tru progresul general al țării, pentru
făurirea cu succes a socialismului și
comunismului.
„Toate aceste mari
înfăp
tuiri — arăta recent tovarășul
Nicolae Ceaușescu — demonstrează
cu putere justețea politicii partidu
lui nostru, care se călăuzește, în în
treaga sa activitate, după concepția
revoluționară materialist-dialectică
despre lume și viață și aplică in
mod creator adevărurile generale la
condițiile și realitățile din România.
Totdeauna, în toată perioada con
strucției socialiste, și mai cil seamă
în ultimii 20 de ani. am por
nit de la faptul că trebuie să
avem permanent în vedere uriașele
schimbări care au avut loc atit in
țara noastră, cit și pe plan interna
țional, noile cuceriri ale științei și
ale cunoașterii umane în general, să
ținem permanent seama de propria
noastră experiență, cit și de expe
riențele altor popoare, dar să res
pingem orice șabloane, orice copiere
sau transpunere mecanică a unor
forme care nu mai corespund sau
nu corespund realităților din țara
noastră. Am considerat și considerăm
că pentru a fi cu adevărat revoluțio
nari trebuie să avem o atitudine
fermă împotriva dogmatismului, a
tot ceea ce e vechi și perimat și să
promovăm larg noul, spiritul revo
luționar de înnoire în toate dome
niile de activitate".
Viața demonstrează cu puterea
faptelor, atît in România, cit și pe
plan mondial, că socialismul se rea
lizează în forme deosebite de la o
țară la alta, de la o etapă la alta.
Diversitatea căilor spre socialism
nu diminuează, ci. dimpotrivă, pune
cu mai multă putere in evidență
forța și trăinicia socialismului știin
țific, faptul că viitorul omenirii este
socialismul.
Cursul istoriei contemporane, cu
mișcarea lui amplă, complexă și
contradictorie, relevă în mod con
cludent că socialismul, idealurile
nobile ale libertății și echității so
ciale însuflețesc mase tot mai largi

în prezidiu s-a aflat, de aseme
nea, E. M. Tiajelnikov, ambasado
rul Uniunii Sovietice la București.
Adunarea a fost deschisă de to
varășul Nicolae Croitoru, secretar
al Comitetului municipal București
al P.C.R.
Personalitatea și activitatea re
voluționară ale lui V. I. Lenin au
fost evocate de tovarășul Petre
Constantin, membru supleant al
C.C. al P.C.R., director general al
Radioteleviziunii române.
.La încheierea adunării festive,

------

participanții au vizionat un film
documentar. A fost prezentată, de
asemenea, o expoziție de fotogra
fii dedicate lui Vladimir Ilici
Lenin.
★

Cu prilejul împlinirii a 117 ani
de la nașterea lui Vladimir Ilici
Lenin, in numeroase localități —
reședință de județ din țară au fost
organizate expuneri și s-au pre
zentat filme artistice și documen
tare.

de oameni, dornice să construiască
înfăptuirea dezarmării, în primul
o lume mai bună și mai dreaptă.
rind a dezarmării nucleare, pentru
După Marea Revoluție Socialistă din
apărarea dreptului suprem al oame
Octombrie, intr-un răstimp istoric
nilor, al popoarelor la viață, la
scurt, intr-o mare diversitate de căi
existență liberă și demnă, la pace.
și de forme, un mare număr de țări
România so pronunță ferm îm
de pe toate continentele au pășit cu
potriva armelor nucleare și susține
hotărire pe calea socialismului. Au
programul prezentat de Uniunea
apărut zeci de state noi care au
Sovietică privind eliminarea rache
scuturat jugul colonial, manifestintelor nucleare pină in anul 2000.
du-și voința de viață liberă și inde
Partidul, statul nostru s-au pronun
pendentă ; tot mai multe țări în curs
țat întotdeauna pentru soluționarea
de dezvoltare luptă împotriva neoproblemei retragerii rachetelor cu
colonialismului, pentru o nouă ordine
rază medie de acțiune din Europa
economică internațională, caută căi
ca prim pas spre eliminarea ar
care să asigure progresul propriilor
melor
nucleare de pe continentul
lor popoare. Este tot mai mare nu
european
și din întreaga lume. Toc
mărul forțelor sociale și politice pe
mai de aceea țara noastră a salutat
arena mondială care luptă pentru
propunerea Uniunii Sovietice cu
democrație, libertate, independență,
privire la soluționarea acestei pro
pentru democratizarea raporturilor
bleme. România consideră că., acum,
internaționale, pentru o lume a păcii
pe baza atit a propunerilor Uniunii
și a colaborării.
Sovietice, cit și a celor prezentate
Intr-un asemenea context mondial,
de Statele Unite ale Americii, s-au
în cadrul căruia problemele transfor
creat posibilități reale de a se
mării revoluționare se pun cu tot
ajunge. într-un timp scurt, la
__un
_
mai multă acuitate, in zone și forme
acord in vederea eliminării rache
tot mai diverse, tot mai originale,
telor cu rază medie de acțiune din
apare evident că rolul și importanța
Europa.
teoriei revoluționare devin tot mai *
Tara noastră se pronunță, de ase
complexe, comportă o responsabili
menea, pentru reducerea armelor
tate tot mal inaltă față de răspunsu
convenționale, oonsiderînd că pro
rile și soluțiile pe care le dau la în
punerile formulate de țările socia
trebările și problemele pe care le
liste din Tratatul de la Varșovia, ca
pun realități particulare bine defi
și o serie de propuneri ale statelor
nite, confruntate atît cu cerințele
din N.A.T.O. formează o bază bună
generale ale progresului contempo
pentru organizarea tratativelor in
ran, dar și cu particularitățile con
acest domeniu.
cret istorice ale fiecărui popor.
Reducerea substanțială a arma
Aniversarea nașterii lui V. I. Lenin
mentelor, efectivelor și> cheltuielilor
constituie, totodată, un prilej de evo
militare, sub un control strict, care
care a bogatelor tradiții și puter
să asigure echilibrul de forte la un
nicelor legături de solidaritate dintre
nivel cit mai scăzut, reprezintă o
mișcările revoluționare din România
necesitate vitală pentru pace în
și Rusia, ale colaborării dintre
Europa și în întreaga lume. în acesr
comuniștii români și cei sovietici,
spirit, prin strălucita inițiativă a to
ale prieteniei dintre țările și po
varășului Nicolae Ceaușescu, Româ
poarele noastre.
nia a hotărit gă reducă in mod uni
Masele largi muncitorești și
lateral, cu 5 la sută, armamentele,
alte categorii progresiste din Româ
efectivele și cheltuielile militare,
nia și-au manifestat activ solidarita
După cum este cunoscut. întregul
tea cu revoluționarii ruși, cu cauza
popor român, in cadrul ReferenduMarii Revoluții Socialiste din Octom
mulul național, și-a manifestat debrie. numeroși români participind,
plina api-obare față de aoeastă
cu arma in mină, la victoria revolu
măsură.
ției proletare, la apărarea tinărului
MRitind •pentru
pace, pentru
stat sovietic împotriva intervenției
dezarmare, în primul rind pentru
imperialiste.
dezarmare nucleară. pentru reduîncă de Ia înființarea sa, Partidul
cerea armamentelor, efectivelor și
Comunist Român a militat, cu fer
cheltuieSilor militare. România des
mitate pentru relații de bună veci
fășoară ample eforturi pentru dez
nătate cu Uniunea Sovietică. în anii
voltarea conlucrării internaționale,
grei ai războiului hitlerist, comuniș
pentru dezvoltarea raporturilor sale
tii români. înfruntind aparatul re-1 ’ Jcu toate1 statele HrlTiTi. în centrul
presiv al dictaturii antonesciene, au
______
__________
____ _ țara
activității^
sale _ internaționale,
luptat-eu eroism și abnegație împo- moastră’situează -’dezvoltarea
triva războiului antisovietic, pentru
fiilor de prietenie și colaborare pe
ieșirea României din război și alătu
multiple planuri cu toate statele
rarea ei la coaliția antihitleristă.
socialiste. De asemenea, țara noas
tră întărește colaborarea
’ ’
cu țările,
După înfăptuirea revoluției de eli
in curs de dezvoltare. cu
_
___
berare socială și națională, antifas
toate
țările lumii, indiferent de orînduirea
cistă și antiimperialistă din August
Iar socială. La
* . ‘baza
___ relațiilor cu
1944. ’ in focul bătăliilor purtate
toate statele. România situează sta
alături de armata sovietică, care a
tornic principiile respectului inde
dus pe umerii . ei greul războiului
pendenței și suveranității naționale,
pentru zdrobirea hitlerismului, s-a
deplinei egalități în drepturi, nea
plămădit prietenia frățească românomestecului in treburile interne, nesovietică. în anii construcției socia
folosirii forței și amenințării cu
liste, avind la bază comunitatea de
forța, avantajului reciproc.
orinduire și de idealuri, conlucrarea
dintre Partidul Comunist Român și
Așa cum subliniază secretarul ge
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
neral al partidului nostru, în lume
tice, dintre poporul român și po
s-au dezvoltat și devin tot mai
poarele sovietice s-a adîncit și di
puternice forțele antiimperialiste.
versificat continuu, a căpătat noi
realiste, care doresc dezarmarea,
valențe, prietenia cu Uniunea Sovie
pacea, noi relații internaționale
tică reprezentind o orientate progra
bazate pe egalitate și respect re
matică constantă a politicii externe
ciproc. Aceste forte sint în ascen
românești.
siune și ele . pot să devină atît de
Un factor determinant în dezvolta
puternice incit să determine o
rea ansamblului raporturilor româschimbare a cursului evenimentelor
no-sovietice îl constituie legăturile
internaționale, să asigure triumful
de prietenie și solidaritate dintre
rațiunii, să impună dezarmarea, să
Partidul Comunist Român și Parti
asigure pacea, realizarea unei lumi
dul Comunist al Uniunii Sovietice.
mai bune, conlucrarea egală între
Rolul hotărjtor în acest sens
toate popoarele, între toate națiu
revine întîlnirilor dintre tovarășii
nile.
Nicolae Ceaușescu și Mihail GorbaAniversînd 117 ani de la nașterea
ciov, înțelegerilor privind extinderea
lui V.I. Lenin, comuniștii, întregul
și aprofundarea conlucrării dintre
nostru popor consideră că unul din
partidele, statele și popoarele
tre omagiile cele mai calde ce pot
noastre.
fi aduse memoriei marelui condu
Relațiile fructuoase dintre țările
cător comunist, care, printre primele
noastre sint întregite de conlucrarea
decrete ale noii puteri sovietice, a
lor rodnică pe arena internațională,
promulgat „Decretul asupra păcii",
ce se înscrie ca o contribuție activă
11 reprezintă angajarea fermă pen
la soluționarea problemelor lumii de
tru .edificarea socialismului mul
azi, la promovarea cauzei dezarmătilateral dezvoltat pe pămîntul
rii. a păcii și înțelegerii in lumea
României, pentru o contribuție spo
întreagă.
rită la crearea unei lumi a păcii,
în concepția partidului nostru, a
libertății și demnității tuturor - na
secretarului său general, tovarășul
țiunilor pe planeta noastră.
Nicolae Ceaușescu, realizarea proApropierea Conferinței Naționale
gramelor de dezvoltare economică
a Partidului Comunist Român stimu
și socială a României, ca și a tu
lează și mai mult energiile, efortu
turor statelor, este posibilă numai
rile cu care oamenii muncii întimpiîn condiții de pace. înțelegere și
nă acest eveniment menit să asigure
largă conlucrare internațională.
realizarea exemplară a obiectivelor
In actualele împrejurări, cînd
stabilite de Congresul al XIII-lea al
există riscul izbucnirii unui război
partidului pentru ascensiunea Româmondial, care, neîndoielnic, s-ar
niei pe noi trepte de progres și
transforma într-un război nuclear
civilizație, profund convinși că, in
ce ar pune in primejdie însăși exis
acest fel, aduc o contribuție activă
tența vieții pe Pămint, România
la sporirea prestigiului și influenței
consideră că trebuie să se facă totul
socialismului în lume, la cauza păcii
pentru încetarea cursei înarmărilor,
și a progresului.
•

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ
Cu prilejul împlinirii a 117 ani
de la nașterea lui V.I. Lenin, am
basadorul Uniunii Sovietice la
București, E. M. Tiajelnikov. a or
ganizat. miercuri seara, o intilnire
prietenească.
Au participat tovarășul Nicolae
Constantin, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
președintele Colegiului central de
partid, membri ai C.C. al P.C.R.,

adjuncți de șefi de secție la C.C. al
P.C.R., reprezentanți ai conducerii
unor ministere și instituții centrale,
organizații de masă și obștești, ai
Asociației de prietenie româno—so
vietică. generali și ofițeri superiori,
ziariști.
A fost prezentat un film consa
crat vieții și activității lui Vladimir
Ilici Lenin.
(Agerpres)

Depunerea unor coroane de flori
Cu prilejul împlinirii a 117 ani de
la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin,
miercuri a avut loc în București ce
remonia depunerii de coroane de
flori.
La monumentul lui Vladimir Ilici
Lenin au fost depuse coroane de
flori din partea Comitetului muni
cipal București al P.C.R., Consiliu
lui popular municipal și Ambasadei
Uniunii Sovietice la București.
Au luat parte reprezentanți ai Co
mitetului municipal București al
P.C.R., Consiliului popular al Capi-

falei, Comitetului de partid al sec
torului 1 București, membri ai con
ducerii Asociației de prietenie ro
mâno-sovietică, activiști de partid
și de stat, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ofițeri, oa
meni ai muncii din întreprinderi și
instituții bucureștene.
Au fost prezenți E. M. Tiajelnikov.
ambasadorul Uniunii Sovietice Ia
București, membri ai ambasadei.
Un grup de pionieri a depus jerbe
de flori.
(Agerpres)

Schimb de mesaje între președintele
României si președintele Algeriei

Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-cehoslovac
PRAG A 22 (Agerpres). — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, au fost transmi
se tovarășului Gustav Husak. secre
tar general al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, președinte
le Republicii Socialiste Cehoslovace,
un călduros salut și cele mai bune
urări.
Tovarășul Lubomir Strougal, pre
ședintele Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, a rugat ca din
partea tovarășului Gustav Husak să
se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut priete
nesc și cele mai calde urări.
Schimbul de mesaje a fost pri
lejuit de primirea de către președin
tele guvernului cehoslovac a to
varășului Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al

P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, cu ocazia desfășurării
lucrărilor celei de-a XVIII-a sesiuni
a Comisiei mixte guvernamentale
româno-cehoslovace de colaborare
economică și tehnico-științifică.
în cadrul convorbirii au fost abor
date relațiile de colaborare economi
că și tehnico-științifică româno-ce
hoslovace, apreciindu-se că este ne
cesar ca, în spiritul convorbirilor
și înțelegerilor dintre conducătorii de
partid și de stat ai celor două țări,
să se acționeze pentru identificarea
de noi posibilități de extindere și
aprofundare a colaborării economice
reciproce. îndeosebi pe calea promo
vării cooperării și specializării în
producție.
La primire a participat Ladislav
Gerle, vicepreședinte al Guvernului
R.S. Cehoslovace, președintele părții
cehoslovace în comisia mixtă.

Necesitatea unor măsuri ferme de dezarmare
și soluționare a problemelor economiei mondiale
— subliniată in „Declarația finală a Consiliului
de Interacțiune"
KUALA LUMPUR 22 (Agerpres).
— La Kuala Lumpur au luat sfîrșit
lucrările celei de-a 5-a sesiuni a
Consiliului de Interacțiune, care
reunește foști șefi de stat sau de
guvern din țări de pe toate conti
nentele, precum și oameni de ști
ință, specialiști. Din partea țării
noastre a participat tovarășul Manea
Mănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România.
La încheierea sesiunii a fost
adoptată „Declarația finală a Con
siliului de Interacțiune", în care se
relevă. între altele, că membrii con
siliului au subliniat necesitatea im
perioasă. ca toate țările lumii, in
primul rînd statele cel mai puternic
înarmate, dar și cele mici și mijlocii,
în curs de dezvoltare și nealiniate,
să acționeze cu fermitate pentru
oprirea cursei înarmărilor și trece
rea la dezarmare, in primul rînd
nucleară, la eliminarea completă a
armelor .nucleare, a celor conven
ționale, a armelor ch.im.ioe, a tu
turor armelor de distrugere în masă
și asigurarea unei păci trainice pe
Pămint, necesitatea adoptării de
măsuri pentru prevenirea militari
zării Cosmosului, pentru Încetarea
experiențelor cu armele nucleare și

reducerea uriașelor cheltuieli mili
tare.
Un spațiu amplu este acordat pro
blemelor subdezvoltării și cooperă
rii economice internaționale. Docu
mentul cere țărilor industrializate
să considere problema datoriilor ex
terne ca o prioritate și ca punot se
parat pe agenda viitoarei reuniuni la
nivel înalt a celor șapte țări indus
trializate de la Veneția.
Se apreciază, totodată, ca toate
problemele litigioase, diferendele
dintre state să fie soluționate ex
clusiv prin mijloace pașnice, pe ca
lea negocierilor și tratativelor între
părți.
★

In cadrul unei întâlniri între to
varășul Manea Mănescu și Ghafar
Baba, viceprim-ministru al Malayeziei, au fost abordate aspecte con
crete ale cooperării economice în
producție, in curs de realizare, pre
cum și stadiul actual și perspecti
vele schimburilor comerciale ro
mâno—malayeziene, fiind reliefată
dorința comună a celor două țări
de a acționa in continuare în ve
derea identificării a noi căi și mo
dalități de cooperare în producție,
de lărgire a schimburilor economice.

ORIENTUL MIJLOCIU
AMMAN 22 (Agerpres). — Iorda
nia va continua eforturile sale pen
tru ajungerea la o reglementare
dreaptă și pașnică a conflictului araț?o-israelian in cadrul unei confe
rințe internaționale consacrate Ori
entului Mijlociu, a declarat un pur
tător de cuvint iordanian, citat de

agenția China Nouă. Purtătorul de
cuvint a spus că decizia Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei de
a abroga acordul semnat Ia Amman
în februarie 1985 cu Iordania nu. va
afecta relațiile speciale dintre po
poarele iordanian și palestinian.

....... (din actualitatea

ALGER 22 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
Rortiânia, a fost transmis președin
telui Republicii Algeriene Democra
tice și Populare un salut cordial, îm
preună cu urări de sănătate și feri
cire, de noi succese pentru poporul
algerian.
Președintele Chadli Bendjedid a
mulțumit călduros pentru mesaj și a
rugat să se transmită președintelui
Nicolae Ceaușescu urările sale cele
mai sincere de sănătate și fericire
personală, de progres și prosperitate
pentru poporul român.
Schimbul de mesaje a avut Ioc
cu prilejul primirii, miercuri, de
către șeful statului algerian a to
varășului Miu Dobrescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., șeful delegației Partidului
Comunist Român care participă la

Intervenția șefului delegației țării noastre
HAVANA 22 (Agerpres). — La
Palatul Convențiilor din Havana
continuă lucrările reuniunii ministe
riale a „Grupului celor 77“ în vederea
pregătirii viitoarei sesiuni a Confe
rinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare — U.N.C.T.A.D.
VII, care va avea loc la Geneva, in
iulie a.c.
Luînd cuvintul în cadrul dezbate
rilor generale, șeful delegației țării
noastre a prezentat poziția României,
considerentele și inițiativele tova
rășului Nicolae Ceaușescu privind
lichidarea subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale, necesitatea întăririi soli
darității și unității țărilor în curs
de dezvoltare în promovarea intere
selor lor comune.
Se impune mai mult ca oricînd, a
subliniat șeful delegației române, ca

R S A.; CREȘTE
TENSIUNEA SOCIALĂ
PRETORIA 22 (Agerpres). — Cli
matul social din Africa de Sud con
tinuă să fie încordat, semnalîndu-se,
în special în zonele locuite de popu
lația de culoare, noi ciocniri intre
demonstranții antiapartheid și poli
ția regimului rasist. La Soweto,
marele oraș negru, s-au semnalat
confruntări între poliție și manifestanți. Incidente puternice s-au pro
dus și intre feroviarii din Soweto,
aflați în grevă, și unități polițienești,
în ultimele două săptămini, activi
tatea la calea ferată intre Johan
nesburg și Soweto a fost practic pa
ralizată.
Pe de altă parte, s-a aflat că auto
ritățile de la Pretoria' nu-i permit
liderului Congresului Național Afri
can, Nelson Mandela, aflat în închi
soare, să compară intr-un proces
public, o înscenare a regimului impotriva a cinci lideri sindicali, acu
zați, în baza legilor rasiste, de înaltă
trădare.

politică)

—

în căutarea unei soluții la criza guvernamentală
naționale. într-adevăr, după datele
oficiale, exporturile furnizează trei
sferturi din mijloacele de plată ne
cesare importurilor, nivel ce nu a
mai fost atins după 1974 în această
țară, care trebuie să-și procure din
exterior întreaga cantitate de carbu
ranți și jumătate din cea de alimen
te. în condițiile corijării sensibile a
balanței de plăți, creditorii s-au ară
tat din nou încrezători și dispuși să
acorde noi împrumuturi Portugaliei,
în pofida acestor ameliorări, așa cum
au arătat partidele de opoziție, ten
dințele de stagnare persistă și ele
sint ilustrate, intre altele, de dete
riorarea în primele luni ale acestui
an a balanței comerciale, care, după
datele Institutului Național de Sta
tistică, înregistrează acum un defi
cit cu 62 la sută mai mare decit in
aceeași perioadă a anului trecut.
Opoziția a învinuit, în același timp,
guvernul că politica de austeritate
s-a repercutat serios asupra condi
țiilor de trai ale populației : scăde
rea cu cel puțin 23 la sută a puterii
de cumpărare în ultimii trei ani, ca
și extinderea șomajului, care cuprin
de acum jumătate de milion de per
soane, inclusiv multi tineri. Aceeași
politică de austeritate a dus la restringerea severă a investițiilor, de
care Portugalia are nevoie vitală
pentru modernizarea economiei. în
deosebi în sectoare ca rețeaua rutie
ră și feroviară, porturi, întreprinderi
de pescuit, marina comercială și al
tele. Pe fundalul unor asemenea di
ficultăți economice, pentru opinia
publică portugheză a apărut și mai
șocant scandalul financiar în care
sint implicate peste 200 persoane din
„straturile suspuse ale societății"
— cum informează agenția E.F.E. —
inclusiv un fost ministru și alți po
liticieni învinuiți de corupție și tra
fic cu valută. Procesul acestora, des
chis luni la Lisabona, polarizează
atenția portughezilor, fiind vorba de
cel mai mare proces de acest gen din
istoria țării. în ciuda puternicului
ecou al scandalului financiar, ziarele
portugheze reflectă în continuare pe
larg încercările de a se găsi crizei
guvernamentale o soluție corespun
zătoare, operație deloc ușoară avind
în vedere actualul raport de forțe pe
scena politică, pozițiile partidelor în
această problemă și presupusul puls
electoral.
în fața președintelui Portugaliei
stau acum cîteva alternative : for
marea unui alt guvern minoritar asemănător ultimului, alcătuirea unui
cabinet care să se sprijine pe o ma
joritate parlamentară sau convoca
rea de noi alegeri. Ar mai fi și o
a patra posibilitate — un guvern
„de inițiativă prezidențială", alcă
tuit din personalități independente.
Dar Mario Soares a declarat de mai
mult timp că nu va recurge la un
asemenea guvern, soluție adoptată
de trei ori de către predecesorul
său, de fiecare dată cu slabe rezul
tate.
în situația creată, social-democra
ții se pronunță pentru organizarea
de alegeri anticipate, în timp ce ma

★

Șeful delegației P.C.R. a avut întîlnîri cu Rabah Bitat, membru al
Biroului Politic al C.C. al Frontului
de Eliberare Națională, președintele
Adunării Populare Naționale. Ahmed
Aii Ghazali, secretar al C.C. al
F.E.N., cu alți reprezentanți ai vieții
politice și economice algeriehe.

Reuniunea ministerială a „Grupului celor 77“

PORTUGALIA

De peste trei săptămini, Portugalia
cunoaște o criză guvernamentală,
intervenită după adoptarea de către
Adunarea Republicii — parlamentul
— a unei moțiuni de neîncredere
față de cabinetul social-democrat al
premierului Anibal Cavaco Silva.
Prin căderea guvernului social-de
mocrat s-a întrerupt ceea ce ziarele
din Lisabona numeau, reluind
formula folosită mai de mult in
Franța, „coabitarea" intre un pre
ședinte de stingă și un premier de
centru-dreapta, coabitare care s-a
remarcat, cum îi arată și denumirea,
prin absența unor confruntări no
tabile în ciuda deosebirilor de
opțiuni existente.
în vederea soluționării crizei s-au
desfășurat, pînă acum, cîteva runde
de consultări între șeful statului,
Mario Soares, și liderii principalelor
partide politice, fără ca deocamdată
să se întrevadă cu certitudine o cale
de ieșire.
De fapt, întreaga istorie a guver
nelor constituționale portugheze de
după „revoluția garoafelor" din 1974
s-a dovedit destul de frămintată.
Astfel, nici unul dintre guverne nu
și-a completat mandatul de patru
ani. unul — prezidat de Nobre da
Costa — nici nu a ajuns să primeas
că învestitura parlamentară, iar
ultimul dintre ele,
cel căzut de
curind, a reușit să se mențină doar
16 luni și 28 de zile, situindu-se pe
locul al patrulea ca longevitate.
Dezbaterile ce au precedat adopta
rea moțiunii de neîncredere propuse
de Partidul Renovator Democratic, al
fostului președinte Ramalho Eanes,
au fost destul de furtunoase. Opozi
ția de stingă — compusă din Parti
dul Socialist (57 deputați), Partidul
Renovator Democratic (45 deputați)
și Alianța Poporului Unit (38 depu
tați), avind ca principală componen
tă Partidul Comunist Portughez —
a învinuit guvernul social-democrat
de faptul că nu a reușit să obțină
avantaje maxime din conjunctura
economică favorabilă sub unele
aspecte și că, în loc de o politică
de înțelegere națională, a preferat
să „meargă la confruntare cu opo
ziția, incercînd să și-o subordoneze".
Social-democrații (88 de deputați),
care s-au bucurat în parlament de
sprijinul creștin-democraților (22 de
deputați), au susținut însă că guver
nul Cavaco Silva, favorizat de intra
rea Portugaliei în Piața comună, de
scăderea cursului dolarului și a
prețurilor la petrol, a reușit in
timpul mandatului său să reducă
inflația cu șapte la sută (in prezent
inflația este de 12 la sută) și să
sporească ajutoarele sociale, paralel
cu atragerea unor considerabile in
vestiții străine.
Observatorii politici au remarcat
și unele semne de îmbunătățiri pe
plan financiar. Politica de austeri
tate din ultimii trei ani a permis re
ducerea substanțială a deficitului
balanței de plăți, datorită reducerii
importurilor și sporirii considerabile
a exporturilor, mai cu seamă de
produse textile. în condițiile unei
considerabile devalorizări a monedei

sesiunea Consiliului Național Pales
tinian. în cursul întrevederii au fost
abordate probleme ale dezvoltării
relațiilor româno-algeriene, ale con
lucrării celor două țări în viața in
ternațională.
Președintele Chadli Bendjedid a
dat o înaltă apreciere relațiilor bune,
de prietenie și colaborare, dintre
Algeria și România, a exprimat do
rința ca aceste raporturi să cunoască
un progres continuu pe multiple
planuri, îndeosebi în domeniul eco
nomic.

rea majoritate a opoziției de stingă
este in favoarea formării unui nou
cabinet, care ar fi al 17-lea la nu
măr în cei 13 ani de guvernare de
mocratică lusitană.
Analiștii politici de la Lisabona
socotesc că, în momentul de față,
formarea unui guvern monocolor de
către socialiști nu ar fi prea conve
nabilă pentru acest partid. întrucit
ar frîna procesul său de recuperare
electorală de după înl'ringerea dras
tică din octombrie 1985, cind socia
liștii au pierdut aproape o treime din
voturi. Mai viabilă, cel puțin sub
aspect parlamentar, s-ar arăta for
mula unui guvern de coaliție între
socialiști și „eaniști" — cum li se
spune curent celor din Partidul Re
novator Democratic — dar aceasta
ar însemna o nouă „coabitare" — aceea a două partide ce luptă pentru
același electorat.
Problemele depășirii situației de
criză guvernamentală au stat și în
atenția unei recente plenare a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Portughez. în legătură cu
aceasta, la o cohferință de presă, se
cretarul general al P.C.P., Alvaro
Cunhal, a reafirmat poziția partidu
lui, care se pronunță împotriva unor
alegeri parlamentare anticipate și
pentru formarea unui guvern de
stingă, pe baza actualei majorități
parlamentare. Cunhal a făcut cunos
cut că P.C.P. este gata să sprijine
un guvern format de Partidul So
cialist sau de Partidul Renovator
Democratic ori unul din afara parti
delor. Principala condiție pentru aceasta — a spus el — este angaja
mentul viitorului cabinet de a pro
mova o politică democratică in cele
mai importante aspecte ale vieții
societății. Liderul P.C.P. a expus
opinia că participarea comuniștilor
la guvern este necesară pentru rezol
varea efectivă a problemelor majore
ce confruntă țara, deși comuniștii
nu insistă asupra acestei condiții.
Majoritatea observatorilor sint de
părere că nu se intrevede deocam
dată o soluție durabilă pentru actua
la criză guvernamentală, iar un eventual scrutin ar putea să nu ofere
ceea ce social-democrații speră să
obțină, adică majoritatea absolută a
voturilor și implicit revenirea la gu
vernare.
Indiferent de formula la care s-ar
putea ajunge, un lucru rămîne cert,
anume că rezolvarea problemelor cu
care se confruntă societatea portu
gheză reclamă colaborarea tuturor
forțelor democratice ale țării, și in
primul rind a celor de stingă, înțe
legerea dintre ele fiind de vitală în
semnătate pentru asigurarea unui
climat social propice progresului.
Tinind seama de particularitățile
eșichierului politic, se poate spune
că de gradul, amploarea și durata
unei convergente a forțelor democra
tice va depinde, în măsură hotărîtoare, soluționarea multiplelor pro
bleme ale economiei și vieții sociălpolitice lusitane.

sesiunea a Vil-a a U.N.C.T.A.D. să
fie folosită pentru relansarea dialo
gului cu țările dezvoltate, în vederea
convenirii de măsuri concrete pentru
soluționarea globală a problemelor
subdezvoltării, inclusiv a datoriei
externe a țărilor în curs de dezvol
tare, pentru revitalizarea creșterii
economice pe plan mondial și insti
tuirea noii ordini economice inter
naționale.
Vorbitorul a relevat, totodată, că,
U.N.C.T.A.D. VII este chemată să
contribuie la eforturile vizînd stăvi
lirea protecționismului, liberalizarea
comerțului mondial, îmbunătățirea și
întărirea sistemului comercial inter
național, precum și asigurarea unui
aoces mai larg, în condiții prefe
rențiale, al mărfurilor țărilor în
curs de dezvoltare pe piețele țărilor
dezvoltate.

MANIFESTĂRI
CONSACRATE
ROMÂNIEI
ROMA 22 (Agerpres), — La Aca
demia Română din Roma s-a des
fășurat un simpozion dedicat ani
versării a 110 ani de la cucerirea
independenței de stat a României,
cu tema „Lupta seculară a poporu
lui român pentru unitate și inde
pendență națională".
Luările de cuvint au pus in evi
dență formarea și continuitatea
poporului nostru in vatra strămo
șească, latinitatea limbii și civili
zației române, principalele momen
te ale luptei românilor pentru li
bertate si independentă națională.
Concomitent, au fost deschise
expoziții de carte și fotografii, pre
cum și o expoziție de artă.
CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager
pres). — La Universitatea din ora
șul mexican Puebla a fost organi
zată — pentru marcarea aceluiași
eveniment — o săptămini a cul
turii românești, in cadrul căreia
au fost prezentate filme artistice
și o expoziție de carte.
Rectorul Universității, Enrique
Cardenas, a evocat in alocuțiunea
inaugurală momente glorioase din
lupta poporului nostru pentru afir
marea independenței sale națio
nale. El a relevat, de asemenea,
realizările obținute de țara noastră,
in special in ultimele două dece
nii, precum si inițiativele de pace și
cooperare promovate de România
și președintele Nicolae Ceausescu.
HELSINKI 22 (Agerpres). — Asociația de prietenie Finlanda —
România a organizat la Helsinki o
seară dedicată țării. noastre. Profe
sorul Lauri Lindgren, președintele
asociației, a prezentat o expunere,
ilustrată cu diapozitive, cu privire
la istoria, cultura și civilizația ro
mânească, la realizările economice
și sociale ale țării noastre din anii
socialismului.

Conferință dedicată intensificării
cooperării economice între țările
din Africa de Vest
NOUAKCHOTT 22 (Agerpres). —
în capitala Mauritaniei s-au încheiat
lucrările celei de-a 12-a conferințe
la nivel înalt a Comunității Econo
mice a țărilor din Africa de Vest
(C.E.A.O.), la care au participat șefi
de stat sau de guvern din 7 țări, și a
8-a conferință a țărilor participante
la acordul de neagresiune și întraju
torare.
Delegații la aceste reuniuni au re
levat că economiile țărilor membre
ale C.E.A.O. sint confruntate in pla
nurile lor de dezvoltare cu criza eco
nomică mondială. în plus, eforturile
de redresare economică sint împie
dicate de datoria externă foarte
mare și de sezoanele secetoase pre
lungite caracteristice zonei. în aceas
tă situație s-au adoptat măsuri me

nite să întărească cooperarea intre
țările membre ale organismului. S-a
relevat necesitatea concentrării efor
turilor țărilor din C.E.A.O. in dome
niul sporirii randamentului agricul
turii, dezvoltării transporturilor șl
mijloacelor de comunicație, precum
și a producției industriale. Președin
tele Mauritaniei, Maaouya Ould
Sid’Ahmed Taya, a subliniat că o
dezvoltare social-economică fruc
tuoasă a țărilor membre ale C.E.A.O.
nu este posibilă decit in condiții de
pace și stabilitate.
La întîlnirea la nivel înalt de la
Nouakchott au luat parte reprezen
tanții statelor Benin, Burkina Faso,
Cote d'Ivoire, Mali, Niger, Togo și
Mauritania.

Escaladarea disputelor comerciale
între Japonia, S.U.A. și C.E.E.
TOKIO 22 (Agerpres). — Japonia
a respins propunerea Statelor Unite
de a angaja negocieri bilaterale in
legătură cu deschiderea pieței nipo
ne Ia importurile de orez provenit
din S.U.A. La insistențele ministru
lui american al agriculturii, Richard
Lyng, omologul său nipon, Mutsuki
Kato, a răspuns că producția de orez
reprezintă unul dintre sectoarele de
bază ale economiei Japoniei și că, în
consecință, ea nu acceptă nici în
principiu luarea în discuție a acestei
probleme. Observatorii din Tokio
apreciază că refuzul guvernului ni
pon conferă o nouă dimensiune con
tenciosului comercial dintre S.U.A.
și Japonia, constituind o escaladare
a acestuia.
BRUXELLES 22 (Agerpres). — Mi
niștrii comerțului din Japonia, Sta
tele Unite și Canada, precum și re
prezentantul C.E.E. însărcinat cu

problemele comerciale vor avea, în
tre 24 și 26 aprilie, la Tokio, o reu
niune pregătitoare in vederea apro
piatei runde G.A.T.T. (Acordul Ge
neral pentru Tarife și Comerț).
Citind surse din Bruxelles, agenția
E.F.E. anunță că reprezentantul
C.E.E. va avea, cu această ocazie, o
întilnire cu ministrul japonez de re
sort, în cursul căreia va fi exprimat
punctul de vedere comunitar in le
gătură cu situația relațiilor comer
ciale dintre țările occidentale indus
trializate. în esență. Comunitatea
Economică (vest-)Europeană dorește
ca Japonia să-și deschidă mai larg
piața internă pentru produsele prin
cipalilor săi parteneri occidentali, ca
și anumite asigurări, din partea gu
vernului nipon, că actualul conflict
comercial dintre această țară și
S.U.A. nu se va răsfringe și asupra
statelor membre ale Pieței Comune.

ILE DE PRESA
e scurt
LA SEDIUL DIN NEW YORK
AL NAȚIUNILOR UNITE au
început lucrările sesiunii Comite
tului pregătitor al Conferinței in
ternaționale privind interdepen
denta dintre dezarmare și dezvol
tare. ale cărei lucrări se vor des
fășura în luna august. Conferința
urmează să analizeze probleme
privind oprirea cursei înarmărilor,
încetarea stocărilor de arme și tre
cerea la reducerea cheltuielilor
militare. Sesiunea comitetului pre
gătitor este destinată elaborării
proiectului de document final al
conferinței.

CONVORBIRI. La Stockholm au
avut loc convorbiri intre primul
ministru al Suediei, Ingvar Carlsson, și Jânos Kădăr, secretar ge
neral al P.M.S.U., care întreprinde
o vizită oficială în Suedia. După
cum transmite agenția M.T.I., cu
acest prilej, miniștrii de externe
ai celor două țări au semnat un
acord privind cooperarea bilate
rală in domeniul protecției inves
tițiilor.
MARȘURILE PĂCII. Partidul
Comunist German a dat publicității
o declarație in care se subliniază
că marșurile de primăvară pentru
pace și dezarmare, care s-au des
fășurat in aceste zile in R.F. Ger
mania, au demonstrat adeziunea
maselor largi față de imperativul
eliberării continentului european
de arsenalul nuclear. Reprezentan
ții diferitelor pături ale populației,
ai diferitelor partide politice s-au
pronunțat, în cadrul manifestări
lor de primăvară, pentru lichidarea
neintirziată a rachetelor cu rază
medie de acțiune din Europa, pen
tru crearea unui coridor fără arme
nucleare in Europa centrală, pentru
alte măsuri in vederea asigurării
păcii și cooperării pe continent, se
spune in declarație.

EXTRĂDARE. Agenția T.A.S.S.
informează că fostul criminal de
război nazist Karl Linnas a fost

extrădat autorităților sovietice, în
urma unei hotărîri a Curții Supre
me a S.U.A., țară in care acesta se
refugiase după război și obținuse
cetățenia americană. în timpul ce
lui de-al doilea război mondial,
Linnas a fost comandantul lagăru
lui de concentrare Tartu din Esto
nia, luînd parte personal la asasi
narea deținuților.

ȘOMAJ. Numărul oficial al șo
merilor din Marea Britanie este de
3,14 milioane, la care se adaugă
alți 1,5 milioane neînregistrați, se
arată într-o analiză asupra situa
ției forței de muncă din țară pu
blicată de un săptămînal sindical
britanic. în rindul șomerilor neîn
registrați se întîlnesc în special
femei în căutare de lucru, dar ne
recunoscute ca atare In mod ofi
cial de autorități. Numai la Lon
dra numărul femeilor din această
categorie este de 200 000. Multe
dintre ele au lucrat înainte, dar au
renunțat să mai caute de lucru.
Statisticile oficiale omit, de aseme
nea, bărbații ale căror soții sint
angajate.
LUPTELE DIN SALVADOR. în
cursul confruntărilor înregistrate
in ultimele două săptămini intre
detașamentele Frontului Farabundo
Marti pentru Eliberare Națională
(F.M.L.N.) și trupele salvadorțene
trimise împotriva lor, forțele in
surgente au scos din luptă 140 de
soldați. De asemenea, combatanții
F.M.L.N. au avariat un elicopter
aparținind armatei. Schimburi pu
ternice de focuri au fost semna
late in zona localităților San Au
gustin, din departamentul Usuiutan, Nueva Concepcion, din depar
tamentul Chalatenango, și Arambala, din departamentul Morazan.

EXPOZIȚIE DE CARTE ȘTIIN
ȚIFICA. Peste 7 000 de cărți
editate de 35 de case editoriale din
diferite țări sint expuse in cadrul
unei expoziții de carte științifică

CONGRESUL PARTIDULUI REPUBLICAN ITALIAN

Mesajul de salut
adresat de reprezentantul P.C.R.
ROMA 22 (Agerpres). — La Flo
rența s-au deschis, miercuri, lucră
rile celui de-al 36-lea Congres na
țional al Partidului Republican
Italian, la care participă peste 2 000
de delegați și reprezentanți din
partea altor forțe politice italiene,
precum și invitați din partea unor
partide politice de peste hotare.
Congresul are pe ordinea de zi
bilanțul activității partidului și sta
bilirea unei noi strategii pentru dez
voltarea economico-socială și moder
nizarea societății italiene.
în numele Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al ce
tățenilor Republicii Socialiste Româ
nia, delcgaților le-au fost transmise
de către reprezentantul P.C.R. la
Congres, tovarășul Dumitru Popescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C, al P.C.R., un cald me
saj de salut și cele mai bune urări
de succes in desfășurarea lucrărilor.
Vorbitorul a exprimat satisfacția
pentru bunele relații existente intre
Partidul Comunist Român și Partidul
Republican Italian, bazate pe stimă
și respect reciproc.
După ce se relevă că poporul ro
mân, sub conducerea Partidului Co
munist Român, în frunte cu secre
tarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, este în prezent
angajat cu toate energiile în îndepli
nirea vastului program de dezvol
tare economico-socială adoptat la
cel de-al XlII-lea Congres al P.C.R.,
în mesaj se spune :
în actuala situație internațională
considerăm imperios necesar ca for
țele progresiste, realiste, popoarele
de pretutindeni să-și unească efortu
rile si să conlucreze strîns pentru
apărarea dreptului suprem al oame
nilor, al națiunilor la viață, la pace.

la existență liberă și independentă.
România militează activ pentru lichi
darea, pe etape, pînă in anul 2000 a
tuturor armelor nucleare și redu
cerea substanțială a armamente
lor convenționale. Țara noastră
se pronunță pentru realizarea în
primul rînd a unui acord privind
eliminarea rachetelor cu rază medie
de acțiune din Europa, ca punct
de plecare pentru reducerea trep
tată a tuturor tipurilor de arme
nucleare. pentru dezarmare in
genere. Ne pronunțăm ferm pentru
excluderea forței și amenințării cu
forța din relațiile internaționale,
pentru reglementarea pașnică, prin
tratative, a tuturor conflictelor și li
tigiilor dintre state, pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale care să asigure progre
sul mai rapid al țărilor rămase în
urmă, dezvoltarea armonioasă a tu
turor popoarelor.
Sîntem de părere că în actualele
condiții internaționale este necesar
să se întărească raporturile de cola
borare intre toate partidele șl orga
nizațiile politice revoluționare, pro
gresiste, democratice, pe baza princi
piilor egalității și respectului reci
proc, să se intensifice lupta comună
pentru libertate și independentă na
țională, pentru destindere și colabo
rare, pentru pace și progres in în
treaga lume.
în încheiere, vorbitorul a expri
mat convingerea că relațiile de prie
tenie și conlucrare dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Repu
blican Italian, dintre popoarele ro
mân și italian se vor dezvolta tot
mai mult în viitor, spre binele re
ciproc, In interesul cauzei păcii,
dezarmării, securității, independen
ței și progresului in lume.

Adunare festivă la Moscova
cu prilejul celei de-a 117-a aniversări a nașterii lui V. I. Lenin
MOSCOVA 22 (Agerpres). — M.
Chebeleu transmite : La Palatul Con
greselor de la Kremlin a avut loc
miercuri o adunare festivă consacra
tă celei de-a 117-a aniversări a naș
terii lui Vladimir Ilici Lenin.
în prezidiul adunării au luat loc
M. S. Gorbaciov, secretar general al
C.C. al P.C.U.S., alți conducători de
partid și de stat sovietici.
în raportul „Leninismul — baza
teoriei și politicii reorganizării", pre
zentat de N. I. Rîjkov, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.,
președintele Consiliului de Miniștri,
s-a evocat semnificația evenimentu
lui, evidențiindu-se, totodată, activi

tatea pe care o desfășoară P.C.U.S.,
oamenii muncii sovietici pentru în
deplinirea hotărîrilor Congresului al
XXVII-lea și ale plenarei din ianua
rie 1987 a C.C. al P.C.U.S. vizind
accelerarea dezvoltării economice,
promovarea progresului tehnico-științific și ridicarea, pe această bază,
a nivelului de trai material și spiri
tual al întregului popor. Raportul
înfățișat, de asemenea, poziți
U.R.S.S. față de principalele proble
me internaționale actuale, acțiunile
și demersurile întreprinse in vede
rea eliminării pericolului unei ca
tastrofe nucleare, frinării cursei înar
mărilor si înfăptuirii dezarmării.

Întilnire la nivel înalt sovieto-polonă
MOSCOVA 22 (Agerpres). — în
cadrul întâlnirii de la Moscova dintre
Mihail Gorbaciov, secretar general
al C C, al P.C.U.S., și Wojciech Ja
ruzelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P.. președintele Consiliului de
Stat al R.P. Polone, părțile au făcut
un schimb de informații privind mă
surile luate în cele două țări în ve
derea accelerării dezvoltării economico-sociale, relevă agenția T.A.S.S.

A avut loc. de asemenea, un schimb
de păreri în unele probleme ale ac
tualității internaționale. Cu acest pri
lej s-a subliniat însemnătatea folo
sirii posibilităților apărute pentru a
se începe eliberarea Europei de ar
mele nucleare, fapt ce ar determina
o cotitură radicală in mersul eveni
mentelor pe continent în direcția în
tăririi păcii și dezvoltării cooperă
rii multilaterale.

Sesiunea Adunării Populare Supreme a R. P. D. Coreene
PHENIAN 22 (Agerpres). — în
raportul prezentat la sesiunea Adu
nării Populare Supreme a R.P.D.
Coreene, premierul Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D.C., Li Gin Mo,
a relevat că cel de-al doilea plan pe
șapte ani de dezvoltare a economiei
naționale a fost îndeplinit cu succes,
producția industrială globală sporind
de 2.2 ori — transmite agenția
A.C.T.C. După ce a relevat progresul
rapid al agriculturii, realizările in

deschise la Teheran. Cea mai mare
parte a volumelor aflate in standu
rile expoziției au fost publicate
după 1984, reprezentind rezultatele
ultimelor cercetări intr-o serie de
domenii științifice.

alte domenii, vorbitorul a precizat
că. în intervalul menționat, venitu'
național a crescut de 1,8 ori.
Prezentînd prevederile celui de-ai.
treilea plan pe șapte ani (1987—1993),
raportorul a arătat că, în această
perioadă, producția industrială a
R.P.D. Coreene urmează să crească
de 1,9 ori. iar cea agricolă de 1,4 ori.
în anii 1987—1993 se prevederea ve
nitul național să sporească de 1,7 ori.

populația globului se concentrează
in 20 de state.

DECLARAȚIE. într-o declarație
făcută la Buenos Aires, ministrul
argentinian al planificării, Ber
nardo Grispun, a evidențiat apor
tul poporului la consolidarea pro
cesului național de transformări
democratice. Totodată, el a evi
dențiat solidaritatea exprimată de
numeroase țări față de eforturile
depuse de guvernul președintelui
Râul Alfonsin in direcția continuă
rii procesului de transformări de
mocratice și sprijinul acordat în
același timp de toate sectoarele
sociale interne.

CONGRES. Primul ministru al
Indiei, Rajiv Gandhi, a cerut atra
gerea mai largă a femeilor în pro
cesul construcției unei noi Indii.
Vorbind in cadrul lucrărilor Con
gresului național al cooperatorilor,
premierul indian a spus că. deși de
la ciștigarea independenței țării
s-au întreprins numeroase măsuri
în direcția îmbunătățirii poziției
femeii indiene, rămin încă multe
lucruri de făcut. El a subliniat ne
cesitatea eliminării analfabetismu
lui in rîndul femeilor și atragerii
lor în crearea de cooperative în
care să lucreze activ in vederea
îmbunătățirii poziției lor materi
ale și a consolidării mișcării coo
peratiste din țară.

LA MAPUTO s-au deschis lu
crările unei reuniuni a țărilor
africane de limbă portugheză, la
care iau parte rectorii universită
ților din cinci state ale regiunii —
transmite agenția ANGOP. Participanții,
reprezentând
Angola,
Capul Verde, Guineea-Bissau, Mozambic, Sao Tome și Principe,
analizează căile de intensificare a
cooperării regionale în domeniul
învățămintului și cercetării.

DATORII. Datele statistice pu
blicate de săptămînalul „Vorwărts"
relevă că în R.F.G. fiecare a doua
gospodărie are datorii de peste
10 000 de mărci, ca urmare a di
verselor împrumuturi și credite
solicitate pentru instalare. în 43 la
sută din cazuri, datoriile sint pro
vocate și de șomaj. Peste 4 mili
oane de locuitori ai R.F.G. întâm
pină dificultăți în achitarea rate
lor la creditele acordate.

REUNIUNE. în capitala Emira
telor Arabe Unite s-au încheiat
lucrările
reuniunii
miniștrilor
muncii și problemelor sociale din
țările membre ale Consiliului de
Cooperare al Golfului. Au fost
analizate probleme privind coope
rarea in domeniul aplicării legis
lației muncii și valorificarea mai
bună a disponibilităților de forță
de muncă de care dispun statele
membre —• Arabia Saudită, Emi
ratele Arabe Unite. Oman. Kuweit,
Qatar și Bahrein, relevă agenția
KUNA.

EMBARGOU. Președintele Ro
nald Reagan a hotărit prelungirea,
pentru al treilea an consecutiv, a
embargoului comercial impus de
S.U.A. împotriva Republicii Nica
ragua, in mai 1985. Embargoul
prevede interzicerea exporturilor
de produse americane in Nicara
gua și importul de produse nicaraguane în S.U.A., precum și sis
tarea comunicațiilor maritime și
aeriene directe cu Republica Nica
ragua.

EVOLUȚIE
DEMOGRAFICA.
Populația mondială creste in me
die cu 87 milioane persoane pe an,
potrivit ultimului studiu al Insti
tutului pentru populație de la
Washington. In document se apre
ciază că in anul 2050 populația glo
bului va depăși 11 miliarde per
soane. Populația actuală a lumii
este de aproximativ 5 miliarde lo
cuitori, iar la sfirsitul secolului va
ajunge la 8 miliarde. 69 la sută din

FURTUNA. Din cauza unei di
ferențe mari de temperatură între
zona orașului austriac Klagenfurt
și zona din apropiere, în regiu
nea respectivă s-a înregistrat o
furtună puternică însoțită de că
deri masive de grindină. în apro
pierea orașului Klagenfurt, șoseaua
s-a acoperit cu gheață, perturbînd
circulația automobilelor. Peste 15
autoturisme s-au ciocnit în lanț,
înregistrîndu-se răniți, relatează
agenția T.A.S.S.

Vasile OROS
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